
 

CMA Data Classification: Public 

 

 

  



 

 
 24 من 2 صفحة 

 

 

 

 

 الفهرس
 

 

 

 3............................................ ....أعضاء مجلس اإلدارة ....... 
 4 .................................................. كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عيةيئتقرير ه  6 ................................................. ة الرقابة الشر

 7 .......................................................... تقرير لجنة التدقيق

ي 
 9 ........... م2020ديسمبر  31تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية ف 

 24....... ............ ..... ....................... البيانات المالية المجمعة . 

 

 

  



 

 
 24 من 3 صفحة 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 فهد عبداهلل الصاحلالسيد / 
 

 رئيس جملس اإلدارة

 الفريح هيثم توفيقالسيد / 
 

 نائب رئيس جملس اإلدارة

 عبدالعزيز زيد السبيعيالسيد / 
 

 عضو جملس إدارة

 املبارك  محدمنصور السيد / 
 

 عضو جملس إدارة

 صاحل عبدالعزيز الصرعاويالسيد / 
 

 عضو جملس إدارة

 نواف عبداهلل الرفاعيالسيد / 
 

 عضو جملس إدارة

 عبد القادر بن سليمان املهيدبالسيد / 
 

 عضو جملس إدارة



 

 
 24 من 4 صفحة 

Hu 

 

  

 كلمة رئيس جملس اإلدارة



 

 
 24 من 5 صفحة 

  

  

  

  

 كلمة رئيس جملس اإلدارة



 

 
 24 من 6 صفحة 

 

 
 

  

للسنة املنتهية يف  الرقابة الشرعية هيئة تقرير
 م0202ديسمرب 31



 

 
 24 من 7 صفحة 

 
 تقرير جلنة التدقيق عن السنة املالية املنتهية يف

 مديسمرب  
 

 



 

 
 24 من 8 صفحة 

 
  

 تقرير جلنة التدقيق عن السنة املالية املنتهية يف
 مديسمرب  

 

 



 

 
 24 من 9 صفحة 

 

 

 األولى: القاعدة

 لمجلس اإلدارة " متوازن هيكل " بناء
 

 وذلك على النحو اآلتي: اإلدارة مجلس نبذة عن تشكيل
يتميز جملس إدارة شركة مشاعر القابضة بتنوع اخلربات العملية و التخصصات املهنية بني أعضائه مبا 

 جملس اإلدارة .ينعكس على أداء و قرارات 

 

 

 فهد عبداهلل الصاحل
 اإلدارةرئيس جملس 

 أعمال إدارةماجستري مستقل
 // سنة خربة 

 الفريح هيثم توفيق
 اإلدارةنائب رئيس جملس 

 أعمال إدارةماجستري غري تنفيذي
 // سنة خربة 

 املبارك  منصور محد
 إدارةعضو جملس 

 أعمال ومتويل إدارةبكالوريوس غري تنفيذي
 // سنة أكثر من 

 صاحل عبدالعزيز الصرعاوي
 إدارةعضو جملس 

أعمال  إدارةبكالوريوس غري تنفيذي
 ختصص نظم معلومات

 سنة خربة 
// 

 نواف عبداهلل الرفاعي
 إدارةعضو جملس 

 -بكالوريوس اداره اعمال مستقل
التسويق

 سنه خربة 
// 

 زياد بن فؤاد الصاحل
 عضو جملس إدارة

 بكالوريوس إدارة أعمالغري تنفيذي
 سنة خربة 

//
 استقال بتاريخ 

 يونيو  
 سليمان املهيدب عبد القادر بن

 عضو جملس إدارة
 أعمال إدارةماجستري مستقل

 //  واتسن خربة 

 عبدالعزيز زيد السبيعي
 إدارةعضو جملس 

منشآت  -بكالوريوس متويلتنفيذي
 مالية

 سنة  خربة 
// 

 قانون األعمال الدوليةماجستري  أمني سر علي هارون إبراهيم
 // سنة خربة 

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  تقرير احلوكمة

 



 

 24 من 10 صفحة  

 

     

 الشركة وذلك من خالل البيان التالي: إدارة مجلس نبذة عن اجتماعات

 2020خالل عام  اإلدارةاجتماعات مجلس      

 إسم العضو

اجتماع رقم  
(1/2020) 

اجتماع رقم  
(2/2020) 

اجتماع رقم  
(3/2020) 

اجتماع رقم  
(4/2020) 

اجتماع رقم  
(5/2020) 

اجتماع رقم  
(6/2020) 

اجتماع رقم  
(7/2020) 

اجتماع رقم  
(8/2020 

اجتماع رقم  
(9/2020) 

اجتماع رقم  
(10/2020) 

جتماعات
عدد اال

 

المنعقد في 
 تاريخ

20/02/2020 

المنعقد في 
 تاريخ

20/02/2020 

المنعقد في 
 تاريخ

25/03/2020 

المنعقد في 
 تاريخ

28/04/2020 

المنعقد في 
 تاريخ

23/06/2020 

المنعقد في 
 تاريخ

02/07/2020 

المنعقد في 
 تاريخ

12/08/2020 

المنعقد في 
 تاريخ

12/08/2020 

المنعقد في 
 تاريخ

12/08/2020 

المنعقد في 
 تاريخ

10/11/2020 

           10 الصاحل فهد عبداهلل

           10 الفريح هيثم توفيق 

           7 منصور محد املبارك

           10 الصرعاوي صاحل عبدالعزيز

           10 لسبيعيا زيد عبدالعزيز

           9 الرفاعي عبداهلل نواف

 زياد بن فؤاد الصاحل
    0 استقال 

       6  املهيدب بن سليمانعبدالقادر 

 

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  تقرير احلوكمة



 

 
 24 من 11 صفحة 

 
 

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  تقرير احلوكمة



 

 
 24 من 12 صفحة 



 

 
 24 من 13 صفحة 

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  تقرير احلوكمة 



 

 
 24 من 14 صفحة 

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  تقرير احلوكمة 



 

 
 24 من 15 صفحة 

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  احلوكمةتقرير 

  



 

 
 24 من 16 صفحة 

 

 



 

 
 24 من 17 صفحة 

 



 

 
 24 من 18 صفحة 



 

 
 24 من 19 صفحة 

 

 
  

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  تقرير احلوكمة



 

 
 24 من 20 صفحة 

 
 

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  تقرير احلوكمة



 

 
 24 من 21 صفحة 

 

 

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  تقرير احلوكمة



 

 
 24 من 22 صفحة 

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  احلوكمة تقرير
  

 



 

 
 24 من 23 صفحة 

 
 

 
 

  

 م2020ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  تقرير احلوكمة



 

 
 24 من 24 صفحة 

 

 

  

م 2020ديسمرب 31للسنة املنتهية يف  البيانات املالية اجملمعة
 لشركة مشاعر القابضة و شركاتها التابعة 

 

م 2020ديسمرب 31للسنة املنتهية يف  البيانات املالية اجملمعة
لشركة مشاعر القابضة و شركاتها التابعة 

م 2020ديسمرب 31للسنة املنتهية يف  البيانات املالية اجملمعة
لشركة مشاعر القابضة و شركاتها التابعة 

م 2020ديسمرب 31للسنة املنتهية يف  البيانات املالية اجملمعة
تها التابعة لشركة مشاعر القابضة و شركا













  التابعة ركاتهاشو ش.م.ك.ع.عر القابضة مشا  كةشر
 

 

   ة.المالية المجمع هذه البياناتتشكل جزًءا من  26 إلى 1ضاحات المرفقة من إن اإلي
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  المجمع الخسائررباح أو األبيان 
  2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
    2020  2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي  اتإيضاح  
        

          يراداتاإل
 3,264,666        1,382,479    رتأجي إيرادات

 (1,534,837) (2,031,582) 6  خسائر تقييم عقارات استثمارية 
 158,960 76,898 4  استثمار من موجودات مالية  إيراداتصافي 

 424,643 (2,384,379) 7  حصة في نتائج شركات زميلة 
 1,586,456 -   رد مخصص انتفت الحاجة اليه  

 (1,778) 200   أجنبية  تصافي فروق تحويل عمال
 107,094 71,437   أخرى   إيرادات

  
 ───────── ───────── 

 4,005,204 (2,884,947)   يراداتاإلائر) سصافي (الخ
  

 ───────── ───────── 
     المصروفات   

 (643,412) (594,704)   تكاليف موظفين 
 (388,086) (226,325)   مصروفات عمومية وإدارية 

 (419,051) (369,202)    مصروفات عقارات
 (164,579) (164,579)    ةمستأجر اتإطفاء مدفوعات مقدما لعقار

 (178,742) (154,522)   تكاليف تمويل 
 (370,875) (366,133)   مصروف استهالك 

 (17,334) (234,148)   جاريينت نمدينيلالمتوقعة خسائر االئتمان 
  

 ───────── ───────── 
 (2,182,079) (2,109,613)    المصروفات إجمالي

  
 ───────── ───────── 

 1,823,125 (4,994,560)   قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الربح (الخسارة) 
     

 (18,052)    مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  حصة
 (45,073) -   ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 (20,394) -   الزكاة 
 (6,827) (4,618)   ةة أجنبيات تابعالضرائب على شرك

 (54,000) -   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  

 ───────── ───────── 
 1,678,779 (4,999,178)   السنةربح (خسارة) 

  
 ═════════ ═════════ 

     الخاص بـ:
 1,658,586 (4,929,667)   األممساهمي الشركة 

 20,193 (69,511)   الحصص غير المسيطرة
   

───────── ───────── 
  

 

(4,999,178) 1,678,779 
   

═════════ ═════════ 
 فلس  9.26 فلس) 27.91( 5  األم الشركة  الخاصة بمساهمياألساسية والمخففة السهم ربحية (خسارة) 

   

═════════ ═════════ 



  التابعة ركاتهاشو ش.م.ك.ع.عر القابضة مشا  كةشر
 

 

   ة.المالية المجمع هذه البياناتتشكل جزًءا من  26 إلى 1ضاحات المرفقة من إن اإلي
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  المجمع  الشامل بيان الدخل
  2020 ديسمبر 31 فيالمنتهية  لسنةل

  2020  2019  
  كويتينار يد  يكويت دينار   
      

 1,678,779 (4,999,178)  السنةربح  (خسارة)
 

───────── ───────── 
   

   ملة أخرى شا إيرادات

   الخسائر في فترات الحقة:رباح أو األ إلى شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إيرادات
 772,996 11,686 ة أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبيفروق تحويل عمالت 

 (69,788) 13,065  من شركات زميلة  األخرىالشاملة   يراداتة في اإلصح
 

───────── ───────── 
 703,208 24,751 الخسائر في فترات الحقة:رباح أو األ إلى ة تصنيفهاقد يتم إعادأخرى شاملة  إيراداتصافي 

 

───────── ───────── 
   الخسائر في فترات الحقة:رباح أو األ ىلإ فهايصنة تإعاد يتم خرى لن شاملة أ إيرادات

الشاملة   يراداتعادلة من خالل اإلمصنفة بالقيمة الملكية من أدوات حقوق  رباحصافي األ
 42,706 15,743 األخرى

 

───────── ───────── 
 15,743 42,706 

 

───────── ───────── 
 745,914 40,494 لسنة األخرى لالشاملة  يراداتاإل إجمالي

 

───────── ───────── 
 2,424,693 (4,958,684) الشاملة للسنة  يراداتاإل(الخسائر)  إجمالي

 

═════════ ═════════ 
   الخاص بـ: 

 2,308,384 (4,991,601)  األممساهمي الشركة 
 116,309 32,917 الحصص غير المسيطرة 

 

───────── ───────── 
 (4,958,684) 2,424,693 
 ═════════ ═════════ 
  





 
  التابعة كاتهاوشر ش.م.ك.ع.ابضة ركة مشاعر القش

 

 

  لمجمعة. ية االلمهذه البيانات ا تشكل جزًءا من 26 إلى 1ات المرفقة من حيضاإلإن ا
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  بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 
 2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

  األمة ركاهمي الشمسب حقوق الملكية الخاصة  

 
  سرأ

  المال
  عالوة

  أسهمإصدار 
  احتياطي
  إجباري

  احتياطي
  اختياري

احتياطي 
تحويل عمالت 

  ةأجنبي
   أسهم
  ةخزين

  احتياطي
  خزينة أسهم

 احتياطي 
  القيمة العادلة

  /مرحلة  أرباح
(خسائر 
   متراكمة)

  جمالياإل
  الفرعي

  الحصص
  موعمجال  غير المسيطرة

  ر كويتيدينا  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتيكنار يد  يتويك دينار  يتيوكدينار   دينار كويتي 
             

 25,543,774 2,210,413 23,333,361 1,298,000 (562,971) 2,761 (74,944) (5,872,404) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989   2020يناير  1كما في 
 (4,999,178) (69,511) (4,929,667) (4,929,667) - - - - - - - -  ارة السنة سخ

شاملة  إيرادات(خسائر) 
 40,494 102,428 (61,934) - 15,636 - - (77,570) - - - -  أخرى للسنة  

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 يراداتاإل(الخسائر)  ماليجإ

 (4,958,684) 32,917 (4,991,601) (4,929,667) 15,636 - - (77,570) - - - -  الشاملة للسنة  
 (135,021) - (135,021) - - - (135,021) - - - - -  شراء أسهم خزينة 

 (881,364) - (881,364) (881,364) - - - - - - - -  نقدية  أرباحتوزيعات 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 19,568,705 2,243,330 17,325,375 (4,513,031) (547,335) 2,761 (209,965) (5,949,974) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989  2020ديسمبر  31في 
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

(كما  2019يناير  1كما في 
 21,434,712 347,799 21,086,913 (4,095,277) (605,452) 2,761 (13,008) (6,479,721)     -     - 14,334,621 17,942,989   دراجه)إق سب

 1,678,779 20,193 1,658,586 1,658,586     -     -     -     -     -     -     -     -    ربح السنة
 745,914 96,116 649,798     - 42,481     -     - 607,317     -     -     -     -  شاملة أخرى للسنة   إيرادات

  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
لة  الشام اتيراداإل ليإجما
 2,424,693 116,309 2,308,384 1,658,586 42,481     -     - 607,317     -     -     -     -  نة  سلل

غير المسيطرة   صالحص
 1,746,305 1,746,305     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     عمالالناتجة من دمج األ

     -     -     - (360,586)     -     -     -     - 180,293 180,293     -     -  حتياطي الا إلى تحويلال
 (61,936)     - (61,936)     -     -     - (61,936)     -     -     -     -     -  خزينة  أسهمشراء 

     -     -     - 4,095,277     -     -     -     -     -     - (4,095,277)     -   إطفاء خسائر متراكمة 
  ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 25,543,774 2,210,413 23,333,361 1,298,000 (562,971) 2,761 (74,944) (5,872,404) 180,293 180,293 10,239,344 17,942,989   2019ديسمبر  31في 
  ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 



 
  التابعة وشركاتهاع. .م.ك.ششركة مشاعر القابضة 

 

 

  ت المالية المجمعة.امن هذه البيان اكل جزءً تش 26 لىإ 1المرفقة من ات يضاحإن اإل
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  بيان التدفقات النقدية المجمع
  2020 ديسمبر 31 المنتهية في لسنةل
   2020  2019  
  دينار كويتي  دينار كويتي اتإيضاح  

      أنشطة التشغيل 
 1,823,125 (4,994,560)   قبل الضرائب الربح ) ة(الخسار 

     

     قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:  الربح (الخسارة) طابقة ت لمديالعت 
 39,930 66,025   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 (158,960) (76,898)   4  استثمار ناتجة من موجودات مالية   إيراداتصافي  
 1,534,837 2,031,582 6  ارات استثمارية تقييم من عق خسائر إعادة 
 (424,643) 2,384,379 7  حصة في نتائج شركات زميلة   
 1,778 (200)   صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  
 (62,626) -   أخرى   إيرادات 
 164,579 164,579   طفاء مدفوعات مقدما لعقود تأجير إ 
 178,742 154,522   تمويل تكاليف  
 17,334 234,148 9  نريي اتجن مديني لوقعة  المت  االئتمانمخصص خسائر  
 (1,586,456) -   رد مخصص انتفت الحاجة اليه   
 370,875 366,133   للسنة  استهالك مصروف  

   

───────── ───────── 
   329,710 1,898,515 

       يرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:التغ
 574,397 247,247   مدينون وموجودات أخرى 

 (682,465) (410,191)   رى وبات أخدائنون ومطل
 560,295 13,332   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 53,493 (13,580)   أطراف ذات عالقة  إلىمبالغ مستحقة 
   

───────── ───────── 
 2,404,235 166,518   الناتجة من العمليات  التدفقات النقدية

 (397) (47,992)   مدفوعة   لموظفينلخدمة ل مكافأة نهاية ا
 - (71,681)   عة  مدفو ضرائب

 - 15,780   استالم منحة حكومية 
   

───────── ───────── 
 2,403,838 62,625   صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

   

───────── ───────── 
     أنشطة االستثمار 

 - (31,518)   شراء أثاث ومعدات 
 (8,550) (8,021)   تثمارية لعقارات اس ةرأسمالي  تاقنف

 31,511 -   من دمج األعمال تم حيازتهنقد 
 (1,612,589) 756,910   صافي الحركة في ودائع استثمارية  

 - 120,425 7  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 
الشاملة   يراداتاإلالل من خمة العادلة مدرج بالقي  ثماراست  متحصالت من استرداد

 152,845        -   األخرى  
 158,960 76,898   وديعة استثمارية وتوزيعات أرباح مستلمة  ن م داتراإي 

   

───────── ───────── 
 (1,277,823) 914,694   ثمار أنشطة االست (المستخدمة في) الناتجة من  صافي التدفقات النقدية 

   

───────── ───────── 
     

     أنشطة التمويل 
 (178,742) (139,796)   تكاليف تمويل مدفوعة

 - (881,364)   مدفوعة  أرباحتوزيعات 
 337,019 (506,213)   مرابحة رق وتوصافي سداد تسهيالت 

 (573,727) (27,282) 16  تأجير المطلوبات الجزء الرئيسي من سداد 
 (61,936) (135,021)   شراء أسهم خزينة 

  

 ───────── ───────── 
 (477,386) (1,689,676)   تمويل طة الأنش  فية صافي التدفقات النقدية المستخدم

  
 ───────── ───────── 

 648,629 (712,357)   صدة لدى البنوك  رفي النقد واألالزيادة  )النقص (  صافي
 74,751 11,686   أجنبية   تعديالت تحويل عمالت

 406,889 1,130,269     يناير 1النقد واألرصدة لدى البنوك في 
   

───────── ───────── 
 1,130,269 429,598     ديسمبر  31رصدة لدى البنوك في واأل النقد

   

═════════ ═════════ 
  :  مجمعلا  دفقات النقديةتبعدة من بيان التسبنود غير نقدية م

 

  
  16لتأجير نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ي لمطلوبات اتعديل انتقال

 

- 930,683 
ر الدولي للتقارير المالية الستخدام نتيجة تطبيق المعياحق ا وداتوجلمتعديل انتقالي 
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 المجمعةات حول البيانات المالية إيضاح
 6262ديسمبر  11 وللسنة المنتهية في كما في
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 معلومات حول الشركة والمجموعة     -3
  

 معلومات حول الشركة    3.3
  

)"الشركة األم"( هي شركة مساهمة كويتية عامة تم تأسيسها وتسجيلها في دولة الكويت  مشاعر القابضة ش.م.ك.ع.شركة إن 
  الكويت. في بورصة وأسهمها متداولة علناً 

 

إن المساهم الرئيسي في الشركة األم هو شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.، وهي شركة مساهمة كويتية تم تأسيسها 
  .وأسهمها متداولة علناً وتسجيلها في دولة الكويت 

 

معاً بـ "المجموعة"( للسنة المنتهية في تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة للشركة األم وشركاتها التابعة )يشار إليهما 
، وللمساهمين في اجتماع الجمعية  6261مارس  17  بتاريخوفقاً لقرار أعضاء مجلس إدارة الشركة األم  6262ديسمبر  11

 العمومية السنوية صالحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة.
 

، 61112الجابر، شرق، الكويت، وعنوانها البريدي هو ص.ب.  إن العنوان المسجل للشركة األم هو برج جرافيتي، شارع أحمد
 ، دولة الكويت. 11226الصفاة 

 

تضطلع الشركة األم بصورة رئيسية في تأسيس الشركات في دولة الكويت وخارجها وإقراض الشركات التابعة والشركات 
 ت مالية متخصصة. الزميلة واستثمار فوائض التدفقات النقدية في استثمارات تدار من قبل مؤسسا

 

يتم عرض المعلومات حول هيكل المجموعة أدناه. كما يتم عرض معلومات حول العالقات مع األطراف األخرى ذات عالقة 
 . 18للمجموعة في إيضاح 

 
 معلومات حول المجموعة    3.0

 

 الشركات التابعة  (أ
 

. فيما يلي 6262ديسمبر  11كاتها التابعة للسنة المنتهية في تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وشر
 تفاصيل حول الشركات التابعة المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة: 

 

 األنشطة األساسية حصة الملكية % بلد التأسيس االسم 
  0202 6212  

 عقارات 99.01 99.01 الكويت شركة مسعى العقارية ش.م.ك. )مقفلة( 

مشاعر -مجموعة خدمات الحج والعمرة شركة 
1ش.م.ك. )مقفلة( 

 تقديم خدمات الحج والعمرة   97 97 الكويت 

1شركة مسعى العقارية إيجيبت ش.م.م. 
 عقارات 98 98 مصر 

3شركة دار المسعى العقارية ش.م.س. 
 عقارات 97 - السعودية 

 خدمات العمرة 100 100 الكويت شركة مشاعر الكويت لتنظيم رحالت العمرة ذ.م.م. 
 عقارات  65 65 مصر شركة ذا سبوت لالستثمار العقاري 

 

 الشركات الزميلة  (ب
 

 . 12ديسمبر. لالطالع على المزيد من التفاصيل راجع إيضاح  11يوضح الجدول التالي الشركات الزميلة للمجموعة كما في 
 

 األنشطة الرئيسية حصة الملكية % بلد التأسيس   االسم 
  0202  6212  

 عقارات 16 16 الكويت 6شركة برج هاجر العقارية ش.م.ك. )مقفلة( 

 خدمات نقل 18.53 18.53 الكويت 6شركة رواحل العقارية ش.م.ك. )مقفلة( 

 خدمات سفر وسياحة 40.46 - الكويت 4شركة القبلة للسفر والسياحة ش.م.ك. )مقفلة( 

 
. تحتفظ المجموعة بشكل مباشر بأسهم في الشركات %122التابعة نسبة  ةالشركتبلغ حصة الملكية الفعلية للمجموعة في  1

التابعة ذات الصلة كما هو مبين أعاله، أما باقي األسهم فمحتفظ بها بشكل غير مباشر باسم أمناء نيابة عن الشركة األم. وقد 
 في الشركة التابعة. أكد األمناء كتابياً على أن الشركة األم هي المالك المستفيد من هذه األسهم
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  مجموعة (تتمة)ومعلومات حول الالتأسيس      - 1
    

  ة)تم(ت مجموعةال معلومات حول    1.2
  

  ات الزميلة (تتمة)لشركب) ا
  

 تمارس نها أ عةلشركة المستثمر فيها، ومع ذلك قررت المجمو% من حقوق التصويت في ا20نسبة أقل من ة المجموع تمتلك 2
 كة المستثمر فيها. شرالة  إدارنظرا لوجود تمثيل فعلي لها في مجلس  تأثيًرا ملموًسا

 
  ري.  السجل التجاتبعاد الشركة من خالل السنة، تم اس 3
  
  بيع حصتها بالكامل في الشركة.  المجموعة ب السنة، قامتخالل  4

  
   سات المحاسبية الهامةاإلعداد والسيا أساس       2

  
  عداد إلا اسسأ    2.1

  
  ولية. محاسبة الدمعايير العن مجلس   ادرةقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصتم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وف

  
ً لمبدأ التكلفة المالية المجمعة  تم إعداد البيانات قيمة ة بالالمدرج ةرية والموجودات الماليباستثناء العقارات االستثما السابقةوفقا

  عادلة.  م قياسها وفقاً للقيمة الالشاملة األخرى التي ت يراداتلة من خالل اإلالعاد
  

ً  لالكويتي الذي يمثلمجمعة بالدينار لية االما البياناتيتم عرض    . األم للشركة وعملة العرض العملة الرئيسية أيضا
  

    التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات    2.2
  
. 2020ناير ي 1رات السنوية التي تبدأ في أو بعد المعايير والتعديالت التي تسري للفت تطبيق بعضة ألول مرة بمجموعمت الاق
  :فيما يلي التعديالت الجوهريةسر بعد. يولكن لم  رداص و تعديلأ رو تفسيأر ايالمبكر ألي معالمجموعة بالتطبيق قم م تل
  

  لجوهرية: تعريف المعلومات ا8حاسبة الدولي الم معيارو 1 ليدوتعديالت على معيار المحاسبة ال
دم  فها أو عحذن إذا كاجوهرية في حالة  "المعلومات تعتبرة الذي يبين أن ت الجوهريللمعلوما تقدم هذه التعديالت تعريفاً جديداً 

األساسيون للبيانات مون مستخدا الذهتخصحة التعبير عنها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي ي
". توضح  دادهاالمنشأة التي قامت بإعمعلومات مالية عن  مدة بما يقت الماليتلك البيانا إلىغرض العام استنادا المالية ذات ال

خرى ألا وحجم المعلومات سواء بصورة فردية أو باالندماج مع المعلومات لمعلومات تعتمد على طبيعةجوهرية ا ن أ التعديالت
معقولة أن يؤثر على  ةوقع بصورمن المت تعبير عن المعلومات جوهريا إذا كانلبيانات المالية. ويكون عدم صحة الاق افي سي

  . مجموعةللالمجمعة التعديالت أي تأثير على البيانات المالية  يكن لهذهم ل المستخدمون األساسيون. القرارات التي يتخذها
  

  : تعريف األعمال 3المالية  قاريرللت ليدوتعديالت على المعيار ال
متكاملة من  أنه لكي يتم اعتبار األعمال مجموعةعمال" "دمج األ 3رير المالية الدولي للتقالمعيار يالت على اتوضح التعد
رة قدالي ترتبط بصورة جوهرية بنه ينبغي أن تتضمن، كحد أدنى، المدخالت واإلجراءات الجوهرية التوجودات فإاألنشطة والم

ن كافة ضميحقق دون تألعمال أن تتمن الممكن ل أوضح المعيار أنه المخرجات. عالوة على ذلك، فقد إلىوصول لى الع
المجمعة أي تأثير على البيانات المالية  هذه التعديالتكن للم يالمخرجات.  إلىلوصول المدخالت واإلجراءات الضرورية ل

  .للمجموعة
  

  2018مارس  29الصادر في ية لالمارير اقتلا إلعداد المفاهيميطار اإل
ن معيار. إ في أيالمتطلبات الواردة  الواردة فيه المفاهيم أو لمفاهيما منيتجاوز أي  والا معيارً  مفاهيميلاإلطار ا ال يمثل

عداد  اإل لىع عدة القائمينمعايير، ومساة الدولية في إعداد السبحاالمفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير الماإلطار  نالغرض م
يير لى فهم المعاطراف عجميع األة عدساري، وكذلك لمسامعيار  هناك أيال يكون  ىتسقة متة معلى تطوير سياسات محاسبي

يتضمن المفاهيمي.  اإلطارعلى  بناءً طوير سياساتها المحاسبية قامت بتت التي االشرك تلكلى لك عثر ذسوف يؤ .يرهاتفسو
موجودات معايير االعتراف بالة ومحدث يم الجديدة، ويقدم تعريفاتمفاهض العته بجعرالذي تمت ماإلطار المفاهيمي ا

    .جموعةلمل المجمعة ماليةات اليانالبلى عأي تأثير  تعديالتال لم يكن لهذهض المفاهيم الهامة. بعح كما يوضطلوبات والم
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  (تتمة) سات المحاسبية الهامةاإلعداد والسيا أساس       2
  

  (تتمة) سبية واإلفصاحاتلسياسات المحافي ا يراتتغال    2.2
  
   19- متعلقة بفيروس كوفيدالتأجير ال تيازات: ام16لدولي للتقارير المالية ر الى المعيات عيالعدت

تعديل على المعيار  -  19- امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد 2020مايو  28ة الدولية في أصدر مجلس معايير المحاسب
ية قارير الماللي للتر الدومن تطبيق إرشادات المعياللمستأجرين  إعفاءً ديالت عقود التأجير. تمنح التع 16المالية ارير للتقي ولالد
. نظًرا 19- ئة كنتيجة مباشرة لتفشي وباء كوفيدس امتيازات التأجير الناشعديل عقد التأجير بما يعكبشأن المحاسبة عن ت 16

 والممنوح من المؤجر 19- دبفيروس كوفي لمتعلقجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز التأجير المستأار اختي لكونه مبرًرا عمليًا، قد
ر في مدفوعات التأجير الناتجة عن  باحتساب أي تغييبهذا االختيار  يقومالذي التأجير أم ال. يقوم المستأجر لعقد  تعدياليمثل 

، إذا  16ر المالية لتقاريللمعيار الدولي ل بها حدوث أي تغيير وفقًا حتسب تي يالة بنفس الطريق 19- امتياز التأجير المتعلق بكوفيد
  .لتأجيرلعقد اعديال لم يمثل التغيير ت

  
لم ينتج . ويسمح بالتطبيق المبكر. 2020يونيو  1في أو بعد  سنوية التي تبدأالية المجمعة اليانات المفترات البعلى يسري التعديل 

  .مجموعةيانات المالية المجمعة للالب على ير جوهرثيتأأي هذا التعديل  عن
  

بيانات المالية على التأثير  أيليس لها  2020سمبر دي 31في  يتنته ى التي تسري للفترة السنوية التيخريالت األإن التعد
    جمعة للمجموعة. الم

  
   معايير صادرة ولكن لم تسر بعد    2.3

  
ية المجمعة المال بياناتولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار ال ةدراص لا دلةلمعاو دةالجدي والتفسيراتفيما يلي المعايير 

   .سريانها عند اسبً لك مناكان ذمتى ة لمعدلالجديدة واوالتفسيرات يق هذه المعايير طبت تنوي المجموعةللمجموعة. 
  

  3ية اللمللتقارير الدولي امعيار ى اللعت تعديال –فاهيمي اإلطار الم إلىإشارة مرجعية 
إشارة  –ل مج األعماد 3ة ليماقارير اللمعيار الدولي للتا تعديالت على 2020لية في مايو ودجلس معايير المحاسبة ال م در صأ

ات نالبير إعداد وعرض ا إطا إلىمرجعية هو استبدال اإلشارة الالتعديالت رض من هذه . والغلمفاهيمياإلطار ا إلىمرجعية 
 دون أن يطرأ 2018ارس ة الصادر في متقارير الماليلل مفاهيمياإلطار ال إلىية عجرمة بإشار 1989في سنة  الصادر لماليةا

  ات المتعلقة به.في المتطلبحوظ ملر أي تغيي
  
  إصدار ب نجلت 3ية لامال ولي للتقاريربالمعيار الدردة الوا فاًء من مبادئ االعترافة إعدولي لمحاسبة الاس معايير مجل فاما أضك

من  رج ضندت زامات والمطلوبات المحتملة التيجة عن االلتبيق" والناتلتطل يحتملة خالل "اليوم الثانر المخسائالو األرباح أ
كبدها ضرائب، في حالة تال 21دولية للتقارير المالية ال ييرسيرات المعافلجنة تير تفس وأ 37سبة الدولي نطاق معيار المحا

   لة.صبصورة منف
  

للتقارير المالية  يار الدولياردة ضمن المعت الحالية الوادلية توضيح اإلرشااسبة الدوحالم اييرمعس ، قرر مجلوقتال سفوفي ن
  مالية.إطار إعداد وعرض البيانات ال إلى ةارة المرجعيشستبدال اإلاب رثن تتأة والتي لبالموجودات المحتمل المتعلقة 3
 

  . بأثر مستقبليوتطبق  2022يناير  1 في أو بعد تبدأ  التي ةويالسن البيانات المالية المجمعةلفترات تسري التعديالت 
  

  على المجموعة.  تأثير جوهريالتعديالت  هذهمن غير المتوقع أن يكون ل
  

  أو غير متداولة تداولةالمطلوبات كميف : تصن1ي ر المحاسبة الدولتعديالت على معيا
  1من معيار المحاسبة الدولي  76 إلى 69رقم  فقراتى العلت تعديال 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 

  متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي:ر غيحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو لت
  

 بحق تأجيل التسوية مقصودما ال 
  المجمعة يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات الماليةال بد أن 
 منشأة لحق التأجيلسة الممارة ليلن يتأثر ذلك التصيف باحتما 
 االلتزام  لكية وذلك في حالة أال يؤثرة حقوق مأدا فيل شتقة المضمنة في التزام قابل للتحوييتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة الم

  على تصنيفها.
  

بأثر رجعي. يقها تطب جبوي 2023يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد المجمعة التعديالت على فترات البيانات المالية تسري 
 ً تقييم  إعادةالمجموعة في رغبة ومدى  سياساتها المحاسبية الحاليةت على ديالالتععلى تقييم تأثير  تعمل المجموعة حاليا

  .قائمةلقروض التفاقيات اة باتها المتعلقتعهدا
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  (تتمة) سات المحاسبية الهامةاإلعداد والسيا أساس       2
  

  (تتمة) بعدتسر  ن لملكو معايير صادرة    2.3
  

   37معيار المحاسبة الدولي  ت علىيالتعد - د وفاء بالعقتكاليف ال –المجحفة  قودالع
لتحديد أي من التكاليف تحتاج  37المحاسبة الدولي  ارمعي تعديالت على 2020و ايم فيلية والدة سبمعايير المحالس أصدر مج

   ئر.حفة أو محققاً للخساوط مجي شرذ قدالمنشأة إلدراجها عند تقييم ما إذا كان الع
  
رتبطة بتقديم ماللعقود ابأحد  بشكل مباشرتتعلق ليف التي تتضمن التكااشر". المتعلقة بشكل مب"طريقة التكلفة  تطبق التعديالت

ة عموميت الفارومتزايدة وتوزيع التكاليف المتعلقة مباشرةً بأنشطة العقد. ال تتعلق المصكال من التكاليف المات دخعة أو بضا
  .العقدبل بموجب الطرف المقاح على تحميلها بشكل صريعادها ما لم يتم قد ويتم استببالع واإلدارية بشكل مباشر

  
. ستقوم المجموعة بتطبيق هذه 2022 يناير 1التي تبدأ في أو بعد السنوية المجمعة لبيانات المالية ي التعديالت لفترات اتسر

فيها تطبيق نوية التي يتم السة معالية المجبدء فترة البيانات المها في بعد كافة التزاماتتوفي م تسل  تيالتعديالت على العقود ال
  ل مرة. والت ألعديالت

  
اف %" في حالة إلغاء االعتر10الرسوم ضمن اختبار "نسبة  –الية األدوات الم 9 المالية يرللتقار دوليلا المعيار

  بالمطلوبات المالية
يير عادر مجلس مأص، المالية ريرلدولية للتقاداد المعايير امن عملية إع 2020- 2018للسنوات نوية ت السانيالتحس كجزء من

يحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ن التعديل توض. يتضم9مالية ير الللتقارلدولي اعيار الً على المولي تعدياسبة الدحمال
اللتزام  هرية عن شروط اأو المعدل بصورة جو الي الجديدم المزالتالا ف شروطقييم الذي تجريه حول مدى اختالضمن الت

لى الرسوم  قرض مشتملةً عوالم لمقترضبين ا اة فيمأو المستلم ددةالمس مبالغال كلفقط ت ومرسمل هذه الألصلي. تشالي الما
المعدلة أو  طلوبات المالية ى المديل علتعال شأةالمنتطبق رض نيابةً عن األخر. سددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقالم

   ة.ريل ألول مدعالت طبيقة بتوم فيها المنشأتق لتيالسنوية االمجمعة المالية  اتانيدلة في أو بعد فترة البالمتبا
  

يجب . كرمع السماح بالتطبيق المب 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد معة البيانات المالية المج تايسري التعديل لفتر
معة السنوية جمالمالية الات يانالبلة في أو بعد بدء فترة المطلوبات المالية المعدلة او المتباد ىطبيق التعديالت عللمجموعة تاعلى 

  عديل ألول مرة. يها المنشأة بتطبيق التف دأالتي تب
  

  .على المجموعة  تأثير جوهريكون للتعديالت المتوقع أن يغير من 
  

 ،39يار المحاسبة الدولي معو ،9الدولي للتقارير المالية : تعديالت على المعيار 2ة رحلالم - ةائدالف رسعاأل رييااإلصالح المع
   16لي للتقارير المالية ر الدو، والمعيا4مالية الدولي للتقارير لاار لمعياو، 7المالية  للتقاريروالمعيار الدولي 

 - الفائدة"  سعارالح المعياري ألنية من "اإلصحلة الثامرال ار بإصد 2020طس أغسية في مجلس معايير المحاسبة الدولقام 
والمعيار  ،7ة ر الماليللتقاري ر الدوليايلمعوا ،39اسبة الدولي ر المحومعيا ،9المالية  الدولي للتقارير المعيارى التعديالت عل

معالجة المشكالت  ضغرل بور)عدل اإليم حالإصمن  2 لةلمرح(ا 16لية ر الدولي للتقارير الماوالمعيا ،4الدولي للتقارير المالية 
 ثانية من اصالحالحلة المرضمن تتاً من المخاطر. بديل خالي تقريبة فائدبمعدل  ورمعدل اإليبل المحاسبية التي تنشأ عن استبدا

 معدل فائدة إلى يبورا دلالمالية من مع األداةعند انتقال  اإلعفاءاتتسري  .اإلضافيةات فصاحواإل اإلعفاءاتايبور عدد من 
  بديل خالي من المخاطر.  

  
عه مبرر عملي يتم التعامل مكالفائدة  سعاريار ألمعال اإلصالحنتيجة  دية التعاقديةلتدفقات النقأساس تحديد االتغيرات في يسمح ب

خاطر على  لممن ا لخاليا دةائلفمعدل ا إلى معدل ايبورالمالية من  األداةتنتقل الفائدة المتغيرة شريطة أن  أسعاركتغيرات في 
  تكافئة. اقتصادية م أسس

  
ائدة معيار معدل الفاستبدال د عنمجموعة ات التحوط للاستمرار عالقتتيح مؤقتة  إعفاءاتصالح ايبور إمن  لة الثانيةتتيح المرح

 ن ذلك متضوي ،طحولتا وتوثيقالمجموعة تعديل تصنيف  نم اإلعفاءات. كما تتطلب الحالي بمعدل فائدة خالي من المخاطر
أو البند و/اة التحوط دأصف و خاطر، وتحديدالخالي من الممعدل الفائدة  إلى تحوط منها بالرجوعتحديد المخاطر الم إعادة

معاملة ق فاعلية التحوط. ويجب تحديث توثيطريقة تقييم المخاطر، وتعديل  ة الخالي منمعدل الفائد إلى بالرجوع هالمتحوط ل
يرات في أن التغي اإلعفاءاتوتتيح  يتم خاللها استبدال معدل الفائدة المطبق.مالية المجمعة التي الانات البي ةفترة ايالتحوط في نه

ً يم فاعلية التحوط طريقة تقي   توقف المحاسبة عن التحوط.   إلى اصالح ايبور لن تؤدي إطارتعديالت المطلوبة في  للتبعا
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  (تتمة) ية الهامةسبحاسات الماإلعداد والسيا أساس       2
  

   حاسبية الهامةالسياسات الم    2.4
  

  البيانات المالية المجمعة:  في إعداد المطبقة محاسبية الهامةلسياسات الفيما يلي ا
  

 التجميع أساس 2.4.1
شأ تن عة.لمالية المجمات اناوشركاتها التابعة كما في تاريخ البي األمنات المالية للشركة البياتتألف البيانات المالية المجمعة من 

شركة المستثمر فيها رة من مشاركتها في الحقوق في عائدات متغي لها يكونأو  رض المجموعة لمخاطرتعت السيطرة عندما
لى الشركة المستثمر فيها. وبصورة محددة، تسيطر تها عويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطر

 موعة:  مجالعندما يكون لدى  فقطها المستثمر في ةركالشالمجموعة على  
  
 لية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلةق الحاالحقو المستثمر فيها (أي السيطرة على الشركة  

 مر فيها)الخاصة بالشركة المستث
 ا، وهفيمر حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثأو  خاطرمرض لالتع 
 على عائداتها. ثيرالشركة المستثمر فيها في التأيطرتها على استخدام س  القدرة على 

  
 ن أغلبيــة حقــوقتحــتفظ المجموعــة بأقــل مــ  ممارســة الســيطرة. عنــدما إلــى ناك افتراض أن أغلبية األصوات تؤديعام هبشكل 
 عند تقيــيمات والظروف ذات الصلة ها كافة المعلومربااعتحقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في أو  ويتالتص

  :ي ذلكبما فشركة المستثمر فيها مدى سيطرتها على ال
  

 ر فيهاخرين في الشركة المستثمالترتيب (الترتيبات) التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآل 
 تيبات التعاقدية األخرى تجة من الترالنا الحقوق 
 ملةق التصويت المحتوحقة وحقوق التصويت لدى المجموع  
  

وجود تغيرات  إلى مات والظروف تشيركانت المعلو في حالة إذا لمستثمر فيهاعلى الشركة اييم مدى سيطرتها تعيد المجموعة تق
ركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على  الش تجميعلسيطرة. يبدأ ر من العوامل الثالثة لأكثأو  في عامل واحد 

لوبات ات والمطالموجود ابعة. ويتم إدراجا على الشركة التجموعة سيطرتهلسيطرة عندما تفقد المعة وتتوقف هذه ابتاال الشركة
المجمعة من تاريخ  انات الماليةالبي لسنة فيخالل ابيعها أو  ي تم حيازتهاوالمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة الت يراداتواإل

  ابعة.مجموعة على الشركة التخ توقف سيطرة اليارى تحصول المجموعة على السيطرة حت
  

للمجموعة والحصص غير   األم الشاملة األخرى بمساهمي الشركة داترايوكل بند من بنود اإلائر الخسرباح أو تتعلق األ
ات . ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانصص غير المسيطرةي الحرصيد عجز ف إلى  سيطرة حتى إن أدى ذلكالم
ت استبعاد كافة الموجودااسبية للمجموعة. ويتم لمحاسات المحاسبية مع السياسات اتابعة لكي تتماشى السيالية للشركات المال

علقة بالمعامالت فيما النقدية المتفقات ت والتدمصروفاوال يراداتالملكية واإلفيما بين شركات المجموعة وحقوق  والمطلوبات
فقد السيطرة،  نوصة الملكية في شركة تابعة، دعن التغير في ح محاسبةيتم الالتجميع.  ندل عالمجموعة بالكام أعضاءبين 

  قوق ملكية. كمعاملة ح
  

والمطلوبات رة) الشه ة (بما في ذلكبعد الموجودات ذات الصلإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تست
رباح أو ضمن األئر خساأرباح أو أي ب ترافاالعفي حين يتم  ة،لكيوالحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق الم

  ادلة.  فقا للقيمة العثمار المتبقي ويسجل االستالخسائر. و
  

    عمالدمج األ 2.4.2
  ا لمجموع المقابل المحول، ويقاس بالقيمة العادلة الحيازة وفقً كلفة تقاس ت استخدام طريقة الحيازة.ب عماليتم المحاسبة عن دمج األ

تار المجموعة تخ، عماللكل عملية دمج لأل ةفي الشركة المشتراة. بالنسب مة أية حصص غير مسيطرةريخ الحيازة وقيات في
الموجودات المحددة   ةمي قيفي صاف بنسبة الحصةأو  العادلةقياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة 

  ية. دارن المصروفات اإلصروفات وتدرج ضممك ازةللشركة المشتراة. يتم تحميل تكاليف الحي
  

وبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف م الموجودات والمطل، فإنها تقوم بتقييأعمال عندما تقوم المجموعة بحيازة
ً للشروط التعاقدية المناسب و  فصلشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة. ويتضمن هذا تصادية والاالق والظروففقا

  الشركة المشتراة.ن قبل في العقود الرئيسية م مشتقات المتضمنةلا
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  (تتمة) سات المحاسبية الهامةاإلعداد والسيا أساس       2
  

 (تتمة) حاسبية الهامةالسياسات الم    2.4
  

  (تتمة)  عمالدمج األ 2.4.2
مل بل المحتادة قياس المقاال يتم إع ة.تاريخ الحيازي ف بالقيمة العادلة عمالالمحتمل الناتج من عمليات دمج األالمقابل  رتقدييتم 

أو   قوق الملكية. يتمثل المقابل المحتمل المصنف كأصل تسوية الالحقة ضمن حوتتم المحاسبة عن اللكية المصنف كحقوق م
ج ع إدراادلة مقيمة العالب ، ويتم قياسهاألدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية نطاق التزام في أداة مالية وتقع ضمن 

ً للمعيار الرباح أو لة في األمة العادتغيرات في القيال ويتم قياس المقابل المحتمل اآلخر  .9دولي للتقارير المالية الخسائر طبقا
ً للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة 9المالية ارير الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتق إدراج ع م وفقا

  ر.الخسائو رباح أضمن األ في القيمة التغيرات
  

المقابل المحول والقيمة المدرجة للحصص غير المسيطرة وأي  إجمالية ي تمثل زيادلتكلفة (الترة مبدئياً بايتم قياس الشه
يمة . إذا كانت القة)درات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقي القيمة للموجودصاف عن  لكية محتفظ بها سابقاً حصص م

يد المجموعة تقييم مدى صوة تحديد الموجودات  عز مجمل المقابل المحول، تدات التي تم حيازتها يتجاوالموجوالعادلة لصافي 
ياس المبالغ التي سيتم االعتراف بها في  ءات المستخدمة لقجرااإلة درة، كما تقوم بمراجعالتي تم حيازتها وكافة المطلوبات المق

مجمل المقابل المحول، ، اتهلموجودات التي تمت حيازالقيمة العادلة لصافي ا تجاوز إلى هت إعادة التقييمحيازة. إذا انتالخ تاري
  الخسائر.رباح أو يتم إدراج الربح في األ

  
اج الشهرة  درإ تبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة، يتمنقد، ويتم اساج الت إنتاج الشهرة ضمن أحد وحداعندما يتم إدر

. يتم قياس الشهرة ستبعادالالناتجة عن ا سائراألرباح أو الخعند تحديد في القيمة الدفترية للعملية تبعدة تبطة بالعملية المسالمر
  المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.ء عدة والجزبلمستية االقيم النسبية للعمل اسأسالمستبعدة في هذه الحالة على 

  
 أحكاملبات قا لمتطه الحقا بالمبلغ المجل وفوفقاً لقيمته العادلة. ويتم قياس أعمالعملية دمج  حتمل فيزام المتلاالقياس  يتم مبدئياً 

ً اإلطفاء مسجل مبدئل لغ ا المبأو  الموجودات المحتملةالمخصصات والمطلوبات المحتملة و  37معيار المحاسبة الدولي  ياً ناقصا
  لى. أيهما أع يراداتتراف باإلت االعباطلمتوفقا لالمتراكم (متى أمكن) المدرج 

  
  أثاث ومعدات 2.4.3

القسط الثابت  . يحتسب االستهالك باستخدام طريقةلمتراكم وانخفاض القيمةاقصاً االستهالك المعدات بالتكلفة نثاث وايدرج األ
  ية كما يلي: يرقداإلنتاجية الت قيمتها التخريدية على مدار أعمارها إلى والمعدات ألثاثكلفة التخفيض ت

  
  سنوات 3مبيوتر      ة وأجهزة كمعدات مكتب
  سنوات 5                    يبات     أثاث وترك

   
عندما ال  أو  )لى السيطرةستلم ع الم هيفي التاريخ الذي يحصل فعند االستبعاد (أي، به االعتراف يتم ال بند األثاث والمعدات إن 

إلغاء جة من خسائر ناتأرباح أو بيعه. تدرج أي و أ استخدامه ة مستقبلية مناقتصادي امزايعلى  يكون من المتوقع الحصول
 معالمجائر الخسرباح أو ي بيان األ) فلألصل الدفترية ةقيمالوبالفرق بين صافي متحصالت البيع  المحتسبة(صل باأل االعتراف

  االعتراف باألصل.  إلغاءد عن
  

قبلي، بأثر مستتعديلها كل سنة مالية وثاث والمعدات في ألل االستهالكرق إلنتاجية وطا واألعمار يتم مراجعة القيم التخريدية
   .المقصود منهاة لالستخدام  هذه الموجودات عندما تكون هذه الموجودات جاهز هالكالئماً. يبدأ استك مذل كانمتى 

  
  االقتراض ليفتكا 2.4.4

حتى  كبيرةرة زمنية فتإلى بالضرورة  حتاجنتاج أصل يإأو  إنشاءأو  ةحيازة مباشرةً بيتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلق
ل تكاليف االقتراض األخرى سجيلغرض البيع كجزء من تكلفة األصل. ويتم تأو  ود منهلالستخدام المقص  ح جاهزاً يصب

 فيما يتعلق لمنشأةكبدها اتت ياألخرى الت االقتراض من الفوائد والتكاليف ها. تتكون تكاليففي دثتح روفات في الفترة التيكمص
  موال.قتراض أبإ
  

  عقارات استثمارية 2.4.5
ً بالتكلفة بما فتقاس العقارات االستثماري ً لالعتراف المبدئي، تدرج العقارات االستثماة مبدئيا رية يها تكاليف المعاملة. الحقا

ت جة من التغيراالخسائر الناترباح أو إدراج األ متي ة.لمجمعتاريخ البيانات المالية اتي تعكس ظروف السوق في العادلة القيمة بال
الخسائر خالل الفترة التي تنشأ فيها. ويتم تحديد القيمة العادلة بناءا على رباح أو في األثمارية لة للعقارات االستفي القيمة العاد

  بة. بيق نماذج التقييم المناسمعتمد خارجي من خالل تطبير تقييم ريه خسنوي يجتقييم 
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  (تتمة) هامةاسبية السات المحاإلعداد والسيا أساس       2
  

 (تتمة) حاسبية الهامةاسات المسيال    2.4
  

  (تتمة)  عقارات استثمارية 2.4.5
عند سحبها بصفة أو  خ حصول المستلم على السيطرة)تاري بالعقارات االستثمارية عندما يتم بيعها (أي في االعترافيتم ال 

ية ة الدفترت البيع والقيمافي متحصالالفرق بين ص جة من بيعها. يدرقتصادية مستقبليا مزاياأي  ال يتوقعو مداستخدائمة من اال
الخسائر رباح أو ضمن األراجه . ويتم تحديد قيمة المقابل الذي سيتم إدإلغاء االعترافالخسائر في فترة رباح أو لألصل في األ

ً قفوالناتجة من استبعاد العقار االستثماري     .15المالية  ي للتقاريرالمعيار الدولفي حديد سعر المعاملة الواردة تطلبات ت لما
  

 ريستثما(أو من) العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من عقار ا إلى يالتتتم التحو
في  تغييرفي تاريخ التمثل قيمة العقار العادلة  الالحقة اسبةحمللعقار يشغله المالك فإن التكلفة المقدرة للعقار بالنسبة  إلى

مالك عقاراً لالستثمار تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفقاً للسياسة  ي يشغله الح العقار الذ صبدام. إذا أ االستخ
  ير في االستخدام.  معدات حتى تاريخ التغو اثأثن مضالمنصوص عليها 

  
  لةميز شركات في رامتثاس حصة في 2.4.6

على المشاركة في قرارات  ملموس هو القدرة ا. إن التأثير الموس عليهلمجموعة تأثير مللالشركة الزميلة هي منشأة يكون إن 
  اسات. السيطرة المشتركة على هذه السيأو  رةالسيطالسياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، دون ممارسة 

  
ى يد السيطرة علضرورية لتحدثلة لتلك المشتركة مماالسيطرة الأو  يد التأثير الملموسحدت دمة فيتخمست التمثل االعتبارا

  ابعة. الشركات الت
  

ً لطريقة حقوق الملكية، يسجل . وفقالمجموعة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية يتم المحاسبة عن استثمار ا
ت في حصة المجموعة  تغيراستثمار لكي يتم إدراج التم تعديل القيمة الدفترية لالفة، وي بالتكلياً ة مبدئتثمار في الشركة الزميلاالس

فترية  ة الدكة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمن صافي موجودات الشرم
  في القيمة. خفاضديد االنحت لغرض منفصلةاختبارها بصورة و أ لالستثمار وال يتم إطفاؤها

  
  يرادات عرض أي تغير في اإل ت الشركة الزميلة. يتممجموعة في نتائج عملياال حصة المجمعالخسائر أو  رباحيعكس بيان األ

ذلك عند حدوث  إلى الشاملة األخرى للمجموعة. باإلضافة اتيرادالشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من اإل
 مناسباً، ضمن متى كان ذلك  أي تغيرات، مجموعة حصتها فيلكية الشركة الزميلة، تقيد الحقوق مرة في شادراجه مبإ تغير تم

لمعامالت بين المجموعة من ا والخسائر غير المحققة الناتجة رباح. يتم استبعاد األالمجمعبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  .ميلةلزار الحصة في الشركة الة بمقدالشركة الزمي

  

 أرباحبخالف  المجمعالخسائر  رباح أوبيان األفي مقدمة الزميلة  الشركةخسائر أرباح أو حصة المجموعة في  إجماليرج دي
  التابعة للشركة الزميلة.  شركاتبعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في ال األرباح أو الخسائرالتشغيل، ويمثل 

  

ت يالورة إجراء تعدويتم عند الضرت المالية المجمعة للمجموعة. لبيانافترة ا سلة في نفميلزت المالية للشركة ايتم إعداد البيانا
  المجموعة.  ب اصةخالمحاسبية لهذه الشركات بحيث تتوافق مع تلك سياسات العلى ال

  

ن  مة بشأيقالي ف خسائر انخفاض ي تسجيل أي رالمجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروتقوم بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، 
مجمعة لغرض تحديد فيما إذا كان مالية بيانات كل تاريخ  يًرا فيلة. تجري المجموعة تقدمار المجموعة في شركتها الزمياستث

غ انخفاض ا ما حدث ذلك، تحتسب المجموعة مبل. فإذ هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة
كة  شر أرباحكـ "حصة في  سارةالدفترية ويتم تسجيل الخ رداده للشركة الزميلة وقيمتهاكن استغ المملبمبين ال القيمة بالفرق

  .المجمعالخسائر رباح أو زميلة" في بيان األ
  

أي   يمته العادلة. كما يدرجبقياس وتسجيل أي استثمار متبقي بقموعة عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة، تقوم المج
دلة لالستثمار المتبقي اوالقيمة الع رة المشتركةطو السيأ التأثير الملموسترية للشركة الزميلة عند فقد ة الدفالقيم نيب فرق

  الخسائر.رباح أو ومتحصالت البيع في األ
  

  ية انخفاض قيمة الموجودات غير المال 2.4.7
تنخفض على أن أصل ما قد  ر شمؤا إذا كان هناك أي م يدوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بإجراء تقييم لتحدقت

ء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير رة إجراعند ضروأو  ذلك المؤشرثل ر مقيمته. إذا ما ظه
وحدة إنتاج النقد و أ ل. إن القيمة الممكن استردادها لألصل هي القيمة العادلة لألصلاألص المبلغ المقدر الممكن استرداده لهذا

صل فردي ما لم يكن األصل منتًجا لتدفقات نقدية لكل أيدها ، ويتم تحدهما أعلىيأ، القيمة أثناء االستخدامأو   تكاليف البيعاً صاقن
مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل   أو اتواردة مستقلة بشكل كبير عن تلك التي تنتجها الموجود

  كن استردادها.المم قيمته إلى قيمته ويخفضضت نخفن استرداده، يعتبر األصل قد االمبلغ الممك نع وحدة إنتاج النقدو أ ما
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  (تتمة) اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة أساس       2
  

 (تتمة) امةة الهحاسبيالسياسات الم    2.4
  

  (تتمة)انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  2.4.7
خصم قبل الضرائب  باستخدام معدل القيمة الحالية إلى مقدرةة المستقبلية التخدام، تخصم التدفقات النقديستقييم القيمة أثناء االد عن

تحديد القيمة العادلة ناقصاً التكاليف   لألصل. عندحددة ر الملزمنية لألموال والمخاطالسوق الحالية للقيمة اوالذي يعكس تقييمات 
استخدام نموذج  د مثل هذه المعامالت، يتملسوق في االعتبار. في حالة عدم إمكانية تحديا لمعامالت الحديثة فيا خذحتى البيع، تؤ

مؤشرات أو  لناات المتداولة ع للشركالمعلنة  سهمقييم وأسعار األت باستخدام مضاعفات التتم تأييد هذه الحسابايم مناسب. ويتقي
ي ت التقديرية التفصيلية والحسابااض القيمة على الموازنات التخفد احتساب المجموعة النتنيس القيمة العادلة المتاحة األخرى.

 لمشا. تعليه وزيع الموجودات الفرديةى المجموعة والتي يتم تة منفصلة لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدادها بصوريتم إعد
ساب معدل نمو طويل األجل ت حا تمة للفترات األطول، يسبلنهذه الموازنات والحسابات التقديرية عادة فترة خمس سنوات. وبا

  خامسة.سنة الستقبلية بعد الوقع التدفقات النقدية المويتم تطبيقه لت
  

المجمعة لتحديد ما إذا وجد أي مؤشر على أن   ماليةبالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ البيانات ال
ن لغ الممكموعة بتقدير المبلمؤشر، تقوم المجفضت. فإذا ما وجد هذا انخة لم تعد موجودة أن اسجللما خسائر انخفاض القيمة

في االفتراضات غيير خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً فقط في حالة وجود ت ردوحدة انتاج النقد. ويتم أو  ده لألصلاستردا
ترية محدود بحيث أال تتجاوز القيمة الدف الردن خسارة تقييم مسجلة. إآخر  نذم المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل

وال يتجاوز القيمة الدفترية التي كانت سيتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك في حالة عدم استردادها لألصل قيمته الممكن 
 ا لم يدرجم المجمعالخسائر و رباح أاألن في بيا الردهذا ر االنخفاض في قيمة األصل في سنوات سابقة. يدرج خسائ تسجيل

  كزيادة إعادة تقييم.   الردعامل مع ه الحالة، يتم التوفي هذ تقييمه،ألصل بالمبلغ المعاد ا
  

  االعتراف المبدئي والقياس الالحق – األدوات المالية 2.4.8
  شأة أخرى.ملكية لمن وقحقأداة أو  عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي  الية هي أية الماألداإن 

  
  اليةجودات المالمو ) 1

  
  س المبدئي اف المبدئي والقياعتراال

ل  من خالبالقيمة العادلة أو  الحقاً وفقاً للتكلفة المطفأة كموجودات مقاسةة عند االعتراف المبدئي وجودات المالييتم تصنيف الم
  الخسائر.و أ رباحالقيمة العادلة من خالل األأو   الشاملة األخرى يراداتاإل

  
نموذج  إلىي والتعاقدية لألصل المال  خصائص التدفقات النقدية ىإل المبدئي االعتراف ت المالية عند وجوداصنيف الميستند ت

تلك التي قامت المجموعة أو  تضمن بند تمويل جوهريال ت التجارية المدينة التي رصدةته. باستثناء األدارالمستخدم إل عمالاأل
ً موعة مبدلي لها، تقيس المجعمالبتطبيق المبرر  حالة األصل   ف المعاملة فيزائدا تكاليته العادلة فقا لقيماألصل المالي وئيا

ضمن بند تمويل ينة التي ال تتالمد  التجارية رصدةالخسائر. وبالنسبة لألرباح أو لمالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األا
  .المعاملةها وفقاً لسعر قياس ها، فيتمق المبرر العملي لبيتطتلك التي قامت المجموعة بأو  جوهري

  
 الشاملة األخرى، يجب أن يؤدي يراداتبالقيمة العادلة من خالل اإلأو  التكلفة المطفأةالمالي وقياسه ب يف األصللغرض تصن

ات ار مدفوعهذا التقييم باختب ىإل والفائدة فقط" على أصل المبلغ القائم. يشارمدفوعات أصل المبلغ مثل "تدفقات نقدية ت إلى
موجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال صنيف وقياس الاألداة. يتم تعلى مستوى  ويتم إجراؤهئدة فقط ل المبلغ والفاأص

ج الخسائر بغض النظر عن نموذرباح أو  للقيمة العادلة من خالل األوفقاً  تندرج ضمن مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط
  .عمالاأل
   

لموجوداتها المالية من أجل إنتاج  جموعةة المإداركيفية  إلى اليةدات المموجوة الإدارموعة المتعلق بالمج أعمالذج يشير نمو
بيع أو  لتعاقديةتنتج من تحصيل التدفقات النقدية ا ة سوفما إذا كانت التدفقات النقدي عمالتدفقات نقدية. ويحدد نموذج األ

 في يهدف  أعمالج طفأة ضمن نموذالتكلفة الموالمقاسة ب المصنفة وجودات الماليةبالم االحتفاظكليهما. يتم أو  ةليماالموجودات ال
لموجودات المالية المصنفة والمقاسة اظ بااالحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في حين يتم االحتف إلى

  التعاقدية والبيع.  ةيفقات النقدل التدصيتح إلى يهدف الأعمج في نموذ الشاملة األخرى داتاريبالقيمة العادلة من خالل اإل
  

ً وفأو  شترياتم إن ً لمبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموما أو  ئحوالقا
عة  ه المجموالذي تلتزم في التاريخة، أي تاريخ المتاجر أساس لىع ف في األسواق (بالطريقة االعتيادية) يتم تسجيلهااعراأل

  بيع األصل.أو  بشراء
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  (تتمة) مةلسياسات المحاسبية الهااإلعداد وا أساس       2
  

 (تتمة) حاسبية الهامةالسياسات الم    2.4
  

  االعتراف المبدئي والقياس الالحق (تتمة) –لمالية اوات األد 2.4.8
  
  مة)الية (تتلما ) الموجودات1
  

  قلالحالقياس ا
  ت:ئاف أربع  إلى ةجودات الماليم تصنيف الموألغراض القياس الالحق، يت

  
 (أدوات الدين) موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 مةراكوالخسائر المت رباحاأل الشاملة األخرى مع إعادة إدراج راداتيل اإلموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال 

 لدين) (أدوات ا
 والخسائر المتراكمة  رباحعادة إدراج األ الشاملة األخرى دون إ  داتيرال اإلة بالقيمة العادلة من خالصنفة مموجودات مالي

 االعتراف (أدوات حقوق الملكية) إلغاءعند 
 الخسائررباح أو ة العادلة من خالل األالقيمموجودات مالية مدرجة ب   
  

  )نات الديتكلفة المطفأة (أدوالب أ) موجودات مالية مدرجة
الفائدة الفعلي، كما تتعرض هذه الموجودات استخدام طريقة معدل بالتكلفة المطفأة ب درجةملمالية اودات اليتم الحقا قياس الموج

اض  خفانأو  تعديلهأو  االعتراف باألصل إلغاءالخسائر عندما يتم باح أو ري األوالخسائر ف رباحالنخفاض القيمة. وتسجل األ
  قيمته. 

  
  وات الدين) الشاملة األخرى (أد داترايالل اإللة من خية مدرجة بالقيمة العادلب) موجودات ما

إعادة تقييم تحويل أو  الفوائد تاداإيرالشاملة األخرى، تسجل  يراداتبالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل
ب احتساطريقة  ها بنفسويتم احتساب المجمع الخسائرأو  رباحالرد في بيان األأو  ةيملقة وخسائر انخفاض اجنبيالعمالت األ

 إلغاء ند رى. عالشاملة األخ يراداتة بالتكلفة المطفأة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة المتبقية في اإللمالية المقاسالموجودات ا
  الخسائر. رباح أو األ إلى ىالشاملة األخر يراداتن اإلم لةاالعتراف، يعاد إدراج التغير المتراكم في القيمة العاد

  
  الشاملة األخرى (أدوات حقوق الملكية) يراداتاإلادلة من خالل ة بالقيمة العصنفية ممال توجودام ج)

ق كأدوات حقو أسهمتصنيف استثماراتها في  لغاءعلى نحو غير قابل لإلختار عند االعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن ت
حاسبة ية وفقا لمعيار المي تعريف حقوق الملكتستوف يخرى التالشاملة األ يراداتاإل من خالل فة بالقيمة العادلةكية مصنمل

كل أداة على   أساس لتصنيف على ديد اوتكون غير محتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحاألدوات المالية: العرض،  32الدولي 
  حدة. 

  
 ت إيراداك رباحتوزيعات األ ل جر. وتسالخسائرباح أو األ إلى المالية والخسائر لهذه الموجودات حبارال يتم أبدا إعادة إدراج األ

هذه ة من عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تستفيد المجموع المجمعالخسائر رباح أو أخرى في بيان األ
األخرى. إن  الشاملة  يراداتفي اإل رباحلة، تسجل هذه األحاالمتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي. وفي هذه ال

  لتقييم انخفاض القيمة. تخضعالشاملة األخرى ال  يراداتدلة من خالل اإللعاة اة بالقيمالمصنف ملكيةلاأدوات حقوق 
  

  . لغاءلفئة على نحو غير قابل لإل اضمن هذه  أسهمارات في ستثماختارت المجموعة تصنيف بعض اال
  

  الخسائرباح أو رلة من خالل األدالية مدرجة بالقيمة العام اتودد) موج
بالقيمة العادلة مع   المجمعالخسائر في بيان المركز المالي رباح أو ن خالل األبالقيمة العادلة مالمالية المدرجة  موجوداتتدرج ال

  . المجمع الخسائررباح أو ألتغيرات في حقوق الملكية في بيان افي التسجيل صا
  
  االعتراف ءاغلإ

جزء من أو  من األصل المالي(أو جزء  ل ماليعة) بأصمجمع للمجموز المالي ال(أي استبعاده من بيان المرك االعترافيتم ال 
 ما:عندي شكل أساسبمجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك) 

  
 أو  ؛تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل  
 لمستلمةة ا دينقزاًما بدفع التدفقات التتحمل التأو  قدية من األصلالتدفقات النحويل حقوقها في استالم ة بتوعجمتقوم الم 

حويل كافة عة بتطرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما (أ) أن تقوم المجمو إلى دون تأخير مادي بالكامل
يا الهامة لألصل  مخاطر والمزااالحتفاظ بكافة الأو  تحويلب عة(ب) ال تقوم المجموأو  المخاطر والمزايا الهامة لألصل 

  ت السيطرة على األصل.ولكنها فقد
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  (تتمة) سياسات المحاسبية الهامةاد والاإلعد أساس       2
  

 (تتمة) حاسبية الهامةالسياسات الم    2.4
  

   االعتراف المبدئي والقياس الالحق (تتمة) –وات المالية داأل 2.4.8
  
  ودات المالية (تتمة)وجلم) ا1
  

  مة)(تت االعتراف إلغاء
تقوم بالدخول في ترتيب "القبض والدفع"، تقوم أو  لنقدية من أصل مافقات التدم اتحويل حقوقها في استالعندما تقوم المجموعة ب

االحتفاظ أو  بتحويلة وعأي مدى ذلك. عندما ال تقوم المجم إلىفظ بمخاطر ومزايا الملكية وت تحتالمجموعة بتقييم ما إذا كان
في تسجيل األصل المحول بمقدار   المجموعة لسيطرة على األصل، تستمرالهامة لألصل ولم تفقد يا المخاطر والمزاافة ابك
َ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. يتم قياس األصل عة أيتمرارها في السيطرة على األصل. وفي تلك الحالة، تقوم المجمواس ضا

  .تي تحتفظ بها المجموعةت الوق وااللتزاماالحق يعكس أساسمرتبط به على لا المحول وااللتزام
  

الحد األقصى  أو  ل بالقيمة الدفترية األصلية لألصلتأخذ شكل ضمان على األصل المحو تمرة التييتم قياس السيطرة المس
  ل. على المجموعة سداده أيهما أق ي يجبللمقابل الذ

  
  ) المطلوبات المالية 2
  

  بدئي والقياس لما افاالعتر
والدائنين ومطلوبات التأجير ة ذات عالق فأطرا إلى لمبالغ المستحقةللمجموعة دائني التورق والوبات المالية تتضمن المط

  حقة. والمصروفات المست
  

بها المتعلقة  لمعاملةاف تكاليبالصافي بعد ، دائني التورق والدائنينلة في حابالقيمة العادلة، والمالية مبدئيا المطلوبات كافة تسجل 
  .مباشرة

  
  القياس الالحق

  فئتين:  إلى بات المالية، يتم تصنيف المطلوألغراض القياس الالحق
  
 ئرالخسارباح أو خالل األ ة المدرجة بالقيمة العادلة منالمطلوبات المالي  
 دائني التورقي ذلك فة المطفأة (بما فالتكلالمالية المدرجة ب المطلوبات .(  
  

الخسائر، وتعتبر  رباح أواألبالقيمة العادلة من خالل ة رجكمطلوبات مدمالية  مطلوباتلمجموعة بتصنيف أي ا قملم ت
  المجموعة.  ب صلةاألكثر  هي لفة المطفأةكات المالية المدرجة بالتالمطلوب

  
  ةبالتكلفة المطفألية مدرجة مطلوبات ما

  التورق  وندائ
تورق. تدرج  راءها بموجب ترتيباتالتسوية المؤجلة للموجودات التي يتم ش أساسى علة المبالغ المستحقق تورال دائنوتمثل 
 أساسالمستحقة كمصروف على  حربايتم تسجيل األتحق. ناقصا الربح المؤجل المسب عقد وجبمستحق المالمبلغ بق تورلا دائنو

  القائم. معدل الربح ذي الصلة والرصيد ار العتبنسبي زمني اخذا في ا
  

  ومصروفات مستحقة ننودائ
من قبل  درت بها فواتيرتسلمها، سواء صخدمات تم  مستحقة عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاءلوالمصروفات ا ائنونالد سجلت

    صدر.لم تأو  المورد
  

  االعتراف  إلغاء
  اء صالحيته.تهانأو  إلغاؤهأو  زام المرتبط بالمطلوباتمن االلتعفاء لي عند اإلاالعتراف بأي التزام ما يتمال 

  
كل زام الحالي بشعديل شروط االلتتأو  هري،آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل جوي حالي بعند استبدال التزام مال
لفرق في القيمة  يدرج ا. زام جديدبالت عترافالعتراف بااللتزام األصلي واالا إلغاءالتعديل كأو  ا التبديلكبير، يتم معاملة هذ

  .المجمع الخسائررباح أو األة في بيان صل الالدفترية ذات 
  
  اصة األدوات المالية ) مق3

فقط عند  ن المركز المالي المجمعراج صافي المبلغ في بياات المالية ويتم إدمطلوبة والليين الموجودات المايتم إجراء مقاصة ب
تحقيق الموجودات أو  الصافي أساس لىع المجموعة التسويةالمبالغ المسجلة وتعتزم  قاصةم بمزوجود حق قانوني حالي مل

  تزامات في آن واحد.االل وتسوية
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  )(تتمة لهامةسبية اسياسات المحااد والاإلعد أساس       2
  

 (تتمة) حاسبية الهامةالسياسات الم    2.4
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية 2.4.9
ة  بالقيم ن مدرجة دياستثمارات في  ال تمتلك المجموعة أي امك ،االئتمان المتوقعة لخسائر أسهمستثمارات في ض االال تتعر

  ألخرى.  ملة االشا يراداتالعادلة من خالل اإل
  

خسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل  مخصص وعة المجم سجلت
بموجب العقد وكافة قة قدية المستحالفرق بين التدفقات النقدية التعا ىإل قعةد خسائر االئتمان المتوالخسائر. تستن ح أورباألا

صومة بنسبة تقريبية لسعر الفائدة الفعلي األصلي. سوف تتضمن مها، مخوعة استالالمجمالذي تتوقع التدفقات النقدية 
أ األخرى التي تشكل جزءا ال يتجز يةانتماالئالتعزيزات أو  ع الضمانقدية الناتجة من بيت النالتدفقات النقدية المتوقعة التدفقا

التي لم تحدث فيها زيادة كبيرة  تمانئالامخاطر ل حاالت التعرضلل على مرحلتين. بالنسبة، وتسجل تعاقديةال من الشروط
الناتجة عن خسائر االئتمان مقابل مان ئتالر افي مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصص خسائ

 حاالت التعرضلنسبة لاب شهًرا).  12لمدة  ئتمان المتوقعةر االشهًرا القادمة (خسائ 12ل الـ عثر المحتملة خالتالاث أحد
ر ائخسادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يجب احتساب مخصص التي حدثت فيها زي االئتمان اطرلمخ

ر االئتمان لتعثر (خسائبصرف النظر عن توقيت ا ،تعرضلل قيتبلملعمر ااالئتمان المتوقعة على مدى اابل خسائر قم
  ). اةلى مدى عمر األدالمتوقعة ع

  

في احتساب خسائر االئتمان  ةبسطالم طريقةبق المجموعة تط، فإن الألخرىة اواألرصدة المدينجاريين بالنسبة للمدينين الت
  إلى  نادامن ذلك تسجل مخصص خسائر استمان ولكنها بدالً ئتالة التغيرات في مخاطر ا تتبع المجموعالتالي، البة. وتوقعالم

مصفوفة عة. كما حددت المجموعة جمل بيانات مالية مألداة في تاريخ كدى عمر اخسائر االئتمان المتوقعة على م
رتبطة لما تناسب مع العوامل المستقبليةبما ي مع تعديلها ئتمانئر االة بخساسابقخبرة المجموعة ال إلى صصات استنادامخ

  االقتصادية. بالمدينين والبيئة
  

قد يوماً. ومع ذلك،  90دة عات التعاقدية لمأخر في سداد المدفو لة التالمجموعة األصل المالي كأصل متعثر في حاتعامل 
  الخارجية أو  ات الداخليةير المعلومحالة أن تش لك فيت، وذل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالالمجموعة األصتعتبر 

من قبل ئتمانية محتفظ بها يزات اقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزعدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعا ىلإ
  قدية. التعا  معقول باسترداد التدفقات النقدية يوجد أي توقع عندما ال ويتم شطب األصل المالي المجموعة.

  

بتطبيق الطريقة  المدينة األخرى، قامت المجموعة رصدةريين واألجالتلدى البنوك والمدينين ا رصدةفيما يتعلق باأل
. نتاجي لألدواتالعمر اإلتمان المتوقعة على مدى خسائر االئ إلى اان المتوقعة استناداالئتمالمبسطة واحتساب خسائر 

 بلمقات بتعديلها اموقبخسائر االئتمان  السابقةخبرة المجموعة  إلى استنادصصات اوقامت الشركة باحتساب مصفوفة مخ
  . والبيئة االقتصادية للمجموعة رصدةة باألالعوامل المستقبلية المرتبط

  

تعتبر  يوماً. ومع ذلك، قد 90اقدية لمدة لمدفوعات التعفي سداد امتعثر في حالة التأخر  للمالي كأصة األصل ادارتعامل اإل
مالية  عدم احت إلى الخارجيةأو  المعلومات الداخلية يرتشالمالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، عندما صل ة األردااإل

  ة القائمة بالكامل.استالم المجموعة للمبالغ التعاقدي
  

  تداولة ير ملة وغمتداو إلى ت والمطلوباتتصنيف الموجودا 2.4.10
غير متداولة.  ة/ولمتدا إلى تصنيفها بعد المجمعالمالي ان المركز في بيوبات تقوم المجموعة بإدراج الموجودات والمطل

 يكون األصل متداوالً عندما: 
  

 ؛ أوةيادعلتشغيل الاستهالكه خالل دورة اأو  هناك نية لبيعهأو  ون من المتوقع تحقيقهيك  
  ؛ أوبصورة رئيسيةالمتاجرة يتم االحتفاظ به لغرض  
 ؛ أولية المجمعةمن تاريخ البيانات الماراً ر شهشمن المتوقع تحقيقه خالل اثني ع 
 اثني عشر شهراً بعد  قل عناستخدامه لتسوية التزام لمدة ال تأو  لهنقد معادل ما لم يتم منع تبادأو  عبارة عن ونقد ونيك 

  معة. لمجالبيانات المالية ا
  

  وجودات غير متداولة.  خرى كمجودات األتُصنف كافة المو
  

 عندما:  الً داومتيعتبر االلتزام 
  

  ؛ أو ةيادعدورة التشغيل ال لخاليكون من المتوقع تسوية االلتزام 
 ؛ أوض المتاجرة بصورة رئيسيةيتم االحتفاظ به لغر  
 ؛ أومجمعةت المالية الد فترة البياناي عشر شهراً بعنه خالل اثيجب تسويت 
 شر شهراً من فترة البيانات المالية المجمعة.ثني علتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن ا غير مشروط ليس هناك حق  

  

  غير متداولة.   بتصنيف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات ةشركال ومتق
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  (تتمة) المحاسبية الهامة لسياساتاإلعداد وا أساس       2
  

 (تتمة) حاسبية الهامةالسياسات الم    2.4
  

 قياس القيمة العادلة 2.4.11
لمشاركين في السوق في  في معاملة منظمة بين ا مام زاالمدفوع لنقل التأو  ما عر المستلم من بيع أصلي السالقيمة العادلة هإن 

  نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية: أو  بيع األصل فتراض حدوث معاملةا  إلى  ةس. يستند قياس القيمة العادلتاريخ القيا
  
 م، أو تزالاالأو  النقل في السوق الرئيسي لألصلو أ البيع 
 االلتزام. أو  صللسوق األكثر مالءمة لألا فيي السوق الرئيسي، أالنقل في غير أو  البيع 
  

   ثر مالءمة.السوق األكأو  يسيالرئوق الس إلى وصولكان المجموعة الأن يكون بإميجب 
  

ي السوق استخدامها عند تسعير كين فدام االفتراضات التي من الممكن للمشارااللتزام باستخأو  يتم قياس القيمة العادلة لألصل
  تصادية المثلى.صالحهم االقركين في السوق سيعملون لتحقيق متراض أن المشاافب م،االلتزاأو  األصل

  
ل استخدام األصل  ية من خالاقتصاد  مزاياعلى إنتاج قدرة المشارك في السوق المالي  العادلة لألصل غيرالقيمة يراعي قياس 

وأفضل مستوى أن يستخدم األصل بأعلى ل تممشارك آخر في السوق من المح إلى من خالل بيعه أو ه،أفضل مستوى لبأعلى و
  له. 

  
حقيق أقصى استخدام  س القيمة العادلة، مع تفية لقياوفر لها بيانات كاالتي يتالمجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف و تستخدم

  غير الملحوظة.  دخالتستخدام الما الحد منلحوظة ذات الصلة وخالت المللمد
  

  الجدولضمن  المجمعةي البيانات المالية اإلفصاح عنها فأو  دلة لتي يتم قياس قيمتها العاا اتتصنف كافة الموجودات والمطلوب
  لة ككل: أهمية لقياس القيمة العادوالذي يمثل توى من المدخالت مس أقل إلى يلي، استناداً  المبين كماقيمة العادلة، والهرمي لل

  
 المطلوبات المماثلة؛أو  لنشطة للموجوداتا اقاألسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسو -  1ى مستولا  
 أو  مباشرالعادلة ملحوًظا، بشكل قياس القيمة ذي األهمية ل من المدخالتأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى  -  2ى المستو

  غير مباشر؛ و
  لحوظ.م ير ة لقياس القيمة العادلة غي األهمين المدخالت ذتوى مأقل مس أساليب تقييم يكون بها -  3المستوى  

  
ا كانت مجموعة ما إذ، تحدد الكررمت أساس على  المجمعةي البيانات المالية بالنسبة للموجودات والمطلوبات المسجلة ف

دخالت ذي ى من المتومس أقل إلى تقييم التصنيف (استناداً ق إعادة ت الجدول الهرمي عن طريالت قد حدثت بين مستويايالتحو
  مجمعة. ل) في نهاية كل فترة بيانات ماليةككة األهمية لقياس القيمة العادل

  
  ودائع استثمارية  2.4.12

  . اً حربيداع وتدر من تاريخ اإل أشهرالثة ث بعديتم استحقاقها  البنوكلدى  ثمارية ودائعتمثل الودائع االست
  

   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 2.4.13
ة الخدمة للموظفين الراتب النهائي وطول مد إلى أةتحقاق هذه المكافاسد نهاية الخدمة لموظفيها. يستن أةجموعة مكافالم تقدم
ه يف المتوقعة لهذن التكالألموظفين. كما لعمل ذي الصلة وعقود اقانون اوفقا ل دنىأحد معينة ك مةخد فترة إلتمامضع وتخ
لكل موظف نتيجة النتهاء  سدادال حقمستلمبلغ ن هذا االلتزام غير الممول يمثل ا. الخدمةفآت تستحق على مدى فترة االمكا

  بيانات المالية المجمعة.الخدمة بتاريخ ال
  

عية تحتسب االجتماعامة للتأمينات ديم مساهمات للمؤسسة الم المجموعة بتقلكويتيين، تقوبة لموظفيها اذلك، وبالنس إلى باإلضافة
  ا. قهقاند استحهذه المساهمات تسجل كمصروفات عإن ن. فيالموظكنسبة من رواتب 

  
  مخصصات  2.4.14

و يكون من المرجح أن ، ن حدث سابقاللي) ناتج متداسأو  لدى المجموعة التزام حالي (قانونيتسجل المخصصات عندما يكون 
  تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوق منها.يمكن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد التي تتضمن مزايا اقتصادية لتسوية االلتزام، و

  
يث يعكس، وفقاً رائب بحقبل الضما المخصصات باستخدام معدل حالي ا، يتم خصم جوهريً ثير القيمة الزمنية لألموال أت ان إذا ك

 لفةالوقت كتكمرور المخصص نتيجة  ادة فيزيالب يتم االعتراف لخصمعند استخدام ا الئم، المخاطر المرتبطة بااللتزام.ا هو ملم
   تمويل.
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  (تتمة)  لمحاسبية الهامةاسات اسيالاإلعداد و أساس       2
  

 (تتمة)  حاسبية الهامةالمالسياسات     2.4
  

  ينة زخ أسهم 2.4.15
 إلىرباح األالخزينة، تضاف  أسهمخزينة وتدرج بالتكلفة. عند بيع  أسهمالمملوكة للمجموعة بصفتها  سهميتم المحاسبة عن األ

ب  الحسا ائر محققة في نفس بل للتوزيع. تسجل أي خس ر قاغي هوو خزينة) أسهمقل ضمن حقوق الملكية (احتياطي مست حساب
االحتياطيات.  إلى المرحلة ثم تحمل رباحاأل إلى فيةضاائر إاب. كما يتم إضافة أي خس سحمقابل الرصيد المضاف على هذا ال

للترتيب التالي: ا وفقا بقساالخزينة لمبادلة أي خسائر مسجلة  أسهممن بيع  الحقاالمحققة  احربيتم في البداية استخدام األ
ويتم وقف حقوق  سهمهذه األل ديةنق أرباحزيع أي  يتم توالوالخزينة.  أسهمالمرحلة، وحساب احتياطي  رباحاطيات ثم األاالحتي

تخفيض  إلى رة نسبية، كما يؤدينة بصوالخزي أسهمة عدد زياد  إلى المنحة يؤدي أسهمالتصويت الخاصة بها. إن إصدار 
  .الخزينة أسهمكلفة ت إجمالين التأثير على لسهم دوا فةمتوسط تكل

  
  ربحية السهم  2.4.16

د العاديين على المتوسط المرجح لعد األم سنة المتعلق بمساهمي الشركةربح ال قسمةية بساسربحية السهم األغ مباليتم احتساب 
   السنة.الل مة خئالقا العادية سهماأل

  
 سهم (بعد تعديل حصة األ األم كةن للشرقسمة الربح المتعلق بالمساهمين العاديية بففمخربحية السهم ال مبالغيتم احتساب 

 سهملعدد األالعادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح  سهمح لعدد األط المرجلمتوسعلى ا للتحويل)  ة القابلةالتفضيلي
  عادية.   أسهم إلى مخففةال  لةتمالعادية المح سهمارها لتحويل كافة األم إصد سيتتي الدية العا

  

  حأرباتوزيعات  2.4.17
  عات. وفدمي استالم اليثبت الحق فألرباح عندما من توزيعات ا يراداتيتم االعتراف باإل

  
  رباحاألتوزيع  2.4.18

ن نوة. وفقا لقاالمجموععلى تقدير  متوقفغير  توزيعح البصيعندما  رباحتوزيعات األسداد لالتزاًما تسجل المجموعة 
لمقابل السنوية. ويسجل المبلغ ا من قبل المساهمين في الجمعية العمومية هعندما يتم اعتماد التوزيعب يحر، يتم التصالشركات

يتم اإلفصاح عنها مجمعة وية الات المالانللسنة بعد تاريخ البي رباحيتم الموافقة على توزيعات األباشرة ضمن حقوق الملكية. م
  لمجمعة. ا نات الماليةيالبوقع بعد تاريخ اكحدث 

  
  الضرائب  2.4.19
  لكويت للتقدم العلمي مؤسسة ا
  إلى  وفقاً للحساب المعدل استناداً  األم  شركةبالربح السنة الخاص % من 1ة للتقدم العلمي بنسب كويتلاحصة مؤسسة  تحتسب

 أعضاءتابعة ومكافأة الزميلة والت كاشرمن ال يراداتبعاد اإلص على أنه يجب استالذي ينؤسسة ة المإدار مجلس أعضاءقرار 
  السنة عند تحديد الحصة.  االحتياطي اإلجباري من ربح إلى والتحويلة دارمجلس اإل

 

  ضريبة دعم العمالة الوطنية  
وقرار   2000لسنة  19نون رقم للقا وفقا ماأل كة لخاص بالشرسنة ا % من ربح ال2.5تحتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنسبة 

   .2006نة لس 24لية رقم ماالوزير 
  

   الزكاة
الذي يسري   2007ة لسن 58مالية رقم لوفقا لقرار وزارة ا األم % من ربح السنة الخاص بالشركة1اة بنسبة تحتسب حصة الزك

  . 2007ديسمبر  10اعتبارا من 
  

    المنح الحكومية 2.4.20
قة بها. عندما استالم هذه المنح وااللتزام بكافة الشروط المتعل متيسكون هناك تأكيدات معقولة بإنه حكومية عندما ينح التُسجل الم

 ذاتالفترات التي يتم تسجيل التكاليف ى مدى اثل علساس متمى أ عل تاادكإير ت فيتم االعتراف بهاالمنحة ببند مصروفا تتعلق
 .المجمع الدخل نبيانفس البند في وتدرج في ، بالمقابل عنهاويض للتع توجد نية والتيصلة كمصروفات، ال
  

لمواجهة   ةالخاص  شركاتال ير لمساعدةلكويت تدابا دولة حكومة  تخذتا، 19- كوفيد جائحةولة للتخفيف من تأثير افي مح
  في القطاع الخاص.  ؤهلينفيما يتعلق بتكاليف الموظفين المالمساعدة الحكومية المقدمة  بيرتداه الهذل . وتشمحةالجائ

  
"المحاسبة عن المنح الحكومية  20الدولي ستلمة خالل السنة وفقا لمعيار المحاسبة ومية المحك اليتم المحاسبة عن المساعدة 

 تماثلخرى" على أساس مأإيرادات " ضمنكخصم  المجمع الدخل"، وتسجل في بيان ساعدة الحكوميةواإلفصاحات المتعلقة بالم
  يف الموظفين.التكالمصروفات المتعلقة بالمجموعة التي تسجل فيها ترات على مدة الف
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  (تتمة) المحاسبية الهامةاإلعداد والسياسات  أساس       2
  

 ة)(تتم حاسبية الهامةات المالسياس    2.4
  

   يراداتباإلاالعتراف  2.4.21
  ل موعة التزامات األداء من خال جالم يفاءاستفور) (أو  على مدى الوقت عندأو  منية معينةفترة زفي  يراداتالعتراف باإليتم ا

  ل. العمي إلى عهدة بهاتالخدمات المأو  تحويل البضاعة
  

  تأجير إيرادات
علقة المخاطر والمزايا المت تقوم بتحويل كافة التي التشغيلي  تأجيرود ؤجر في عقمن العمل كم داتإيراتكتسب المجموعة 

  ستثماري. بملكية العقار اال
  
فترة بت على مدى القسط الثا أساسعقار استثماري على التشغيلي ل رجيتأعقود الالناتجة من  أجيرتال إيراداتعن  محاسبةم التي

ملة التي محتال تأجيرال إيراداتناء ا التشغيلية باستثبيعتهطنظرا لالمجمع ر سائالخرباح أو في بيان األ تإيرادا، وتدرج كالتأجير
  تسجل عندما تنشأ. 

  
  الستثمارات بيع ا نتجة عالخسائر الناأو  رباحاأل

مة الدفترية  والقي البيع المتحصالت منبالفرق بين صافي  راتاالستثماالخسائر الناتجة من بيع رباح أو اب األتساحيتم 
رباح أو باألتراف ويتم االع  خاللها بيع االستثمار. مجمع في السنة التي يتمالخسائر الباح أو رن األمارات وتدرج في بيالالستث
  المشتري.  إلى اتارالمخاطر والمزايا الجوهرية لملكية االستثم م نقلتي عندمااالستثمارات بيع  نمائر الخس

  
  الودائع االستثمارية ن م يراداتاإل 2.4.22

  نسبي زمني. أساسالودائع االستثمارية على من  يراداتاإلب م االعترافتي
  

  تكاليف التمويل 2.4.23
التكلفة  ي القائم ومعدلساسرصيد التمويل األ في االعتبارذ خاالنسبي زمني مع  أساسل على يتكلفة التمو تسجيلساب ويتم احت

رة زمنية طويلة لكي يصبح فت إلى بالضرورة حتاجء األصل، الذي ياقة مباشرة بحيازة وإنشتعلتكاليف التمويل الم . إنطبقالم
يتم االنتهاء التمويل عندما  فةكلصل. يتم وقف رسملة تجزء من تكلفة األرسملتها ك يتم بيعهأو  صود منهلالستخدام المقجاهزاً 

ى يل تكاليف التمويل األخريتم تسجالبيع. أو  صود منهالمقم ألصل لالستخدااألنشطة الالزمة إلعداد ا بشكل كبير من كافة
  الفترة المتكبدة فيها.كمصروف في 

  
  ة  جنبيالعمالت األ 2.4.24

وم ، تقةكل شركل بالنسبة. األم يسية للشركةالعملة الرئ هوو بالدينار الكويتي للمجموعة المجمعة ات المالية لبيانتعرض ا
 ملة الرئيسية.كة باستخدام تلك العلمالية لكل شرالمدرجة في البيانات ا ودا، كما يتم قياس البنة لهالمجموعة بتحديد العملة الرئيسي

رباح أو األ إلى المعاد تصنيفهاالخسائر  أورباح األ سعكتة أجنبية للتجميع وعند بيع شركة مباشرتستخدم المجموعة الطريقة ال
  .  المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقةالخسائر 

  

  رصدةمعامالت واألال
ً لسعر ا ة بالعملة الرئيسية لكل ن قبل شركات المجموعة مأجنبيقيد المعامالت بعمالت  بدئيام يتم الفوري في  لصرف منها وفقا

   ة.مرراف ألول تمعاملة لالعتاريخ تأهل ال
  

في تاريخ ي قاً لسعر الصرف الفورة وفالعملة الرئيسي إلى ةأجنبيمدرجة بعمالت ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية ال
  الخسائر. أو اح رباألتحويل البنود النقدية في أو  ة من التسويةوتسجل الفروق الناتجلية المجمعة. البيانات الما

  

الت اماستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعة بأجنبيبعملة  السابقةم قياسها بالتكلفة تي يتالة ير النقديغيتم تحويل البنود 
ار الصرف م أسعة فيتم تحويلها باستخداأجنبيالعادلة بعملة  قياسها وفقاً للقيمةتي يتم إعادة للبنود غير النقدية ال المبدئية. وبالنسبة

  جة من تحويل البنود غير النقدية المقاسة النات األرباح أو الخسائرة. تتم معاملة العادل  مةقييه تحديد الفي تم كما في التاريخ الذ
ويل ن فروق تحأ (أي  في القيمة العادلة للبندالناتجة من التغير  األرباح أو الخسائرعة لتسجيل يقة المتبطربنفس القيمة العادلة بال
 االعتراف بهايضا أئر يتم الخسارباح أو األأو  الشاملة األخرى يراداتاإل فية العادل اخسائر قيمتهأرباح أو ج لبنود التي تدرا

  .الخسائر على التوالي) ح أوربااألأو  ة األخرىالشامل  يراداتفي اإل
  

  وعةشركات المجم
خ  اري ت فيلسائدة االدينار الكويتي بأسعار الصرف  إلى ةيجنبألتحويل الموجودات والمطلوبات للشركات ام يتعند التجميع، 

المعامالت. السائدة في تواريخ الصرف بأسعار لهذه الشركات الخسائر رباح أو أل، وتحول بيانات االمجمعة المالية البيانات
. عند بيع شركة  خرىة األالشامل يراداتاإلع ضمن حويل بغرض التجمية الناتجة عن التنبيجالعمالت األ وق تحويلتدرج فر

  .الخسائررباح أو األ في ةجنبيالمتعلق بهذه الشركة األالشاملة األخرى  داتارياإلبند  يعاد تصنيفة، أجنبي
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  ة)(تتم سبية الهامةاإلعداد والسياسات المحا أساس       2
  

 (تتمة) حاسبية الهامةمالسياسات ال    2.4
  

  محتملةمطلوبات وموجودات  2.4.25
الصادر للموارد   ما لم يكن احتمال التدفق لمجمعة ولكن يفصح عنهاا يةالمطلوبات المحتملة في البيانات المالب عترافم االتيال 
  مستبعدًا.أمًرا  يةاداقتص مزايال متضمنةال
  

  اقتصادية  مزايالارد لمجمعة ولكن يفصح عنها عندما يكون التدفق الوالموجودات المحتملة في البيانات المالية اب م االعترافتيال 
  محتمال.  مًراأ
  

 اعاتقطالت معلوما 2.4.26
أو  اتم منتجيقدتأو  )أعمالطاع خدمات (قأو  م منتجاتيقديضطلع إما في ت وعة بحيثالقطاع هو جزء مميز من المجم نإ

ن القطاعات. يره ممختلفة عن تلك المرتبطة بغ مزايامحددة (قطاع جغرافي) ويتعرض لمخاطر وخدمات ضمن بيئة اقتصادية 
  ياتها.لمواقع الجغرافية لعملاها وأعمالقطاعات  أساسى علع ة بعرض معلومات القطاتقوم المجموع

  
    تأجيرقود الع 2.4.27

تطبيق المعيار على العقود فقط والتي تم تحديدها سابقًا على التي تسمح بية استخدام المبررات العملية االنتقال مجموعةاختارت ال
اريخ التطبيق في ت 4لمالية فسيرات المعايير الدولية للتقارير اوتفسير لجنة ت 17معيار المحاسبة الدولي ير تطبق أجد تعقوأنها 

شهًرا أو  12ي تاريخ بدء التطبيق استخدام إعفاءات االعتراف لعقود التأجير التي تبلغ مدتها أيًضا ف مجموعةلالمبدئي. اختارت ا
قصيرة األجل")، ولعقود التأجير التي يندرج فيها األصل األساسي منخفض القيمة ر ("عقود تأجي اءأقل وال تتضمن خيار الشر

  منخفضة القيمة").لموجودات ("ا
  
  ستأجرالمجموعة كم   ) 1

طريقة فردية لالعتراف والقياس بالنسبة لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير  موعةمجتطبق ال
م التي بتسجيل مطلوبات التأجير لسداد مدفوعات التأجير وموجودات حق االستخدا مجموعةقيمة. قامت الودات منخفضة الوجالم

  ات األساسية.تمثل حق استخدام الموجود
  
  وجودات حق االستخدامم

قياس يتم ستخدام). لالي (أي تاريخ توافر األصل األساس جودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد التأجيرمو مجموعةتسجل ال
أي إعادة قياس مقابل م تعديلها موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويت

دئية المباشرة مبلغ مطلوبات التأجير المسجل، والتكاليف المبام ستخدحق اال موجودات كلفةمن تر. تتضمطلوبات التأجيل
  مت في أو قبل تاريخ البدء، ناقًصا أي حوافز تأجير مستلمة.تي تلتأجير الات عاالمتكبدة، ومدفو

  
ات ودللموجلمقدرة نتاجية ااإل عمارير واألمدى فترة التأج خدام على أساس القسط الثابت علىموجودات حق االست استهالكيتم 

   .أيهما أقصر
  

إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم أو  لتأجيرقد اع مدةفي نهاية  مجموعةال إلىمؤجر في حالة نقل ملكية األصل ال
  ي المقدر لألصل. احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاج

  
ت غير انخفاض قيمة الموجودا - المحاسبية  اتجع السياسض في القيمة. رانخفااال إلىيًضا حق االستخدام أ تتعرض موجودات

  . المالية
  

  مطلوبات التأجير
عين سدادها  اسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتقمطلوبات التأجير الم مجموعةتأجير، تسجل الريخ بدء عقد التافي 

 عتها) ناقًصا أية (بما في ذلك المدفوعات الثابتة بطبيفوعات ثابتير مدلتأجات اوعمدف . تتضمنأجيرمدة عقد التعلى مدى 
سدادها بموجب ضمانات  مؤشر أو سعر، والمبالغ المتوقع إلىتستند  المتغيرة التي يرجتحقة ومدفوعات التأحوافز تأجير مس

بصورة  مجموعةرسته من قبل المما مؤكدالراء سة خيار الشمدفوعات التأجير أيًضا سعر ممارالقيمة التخريدية. تتضمن 
  لخيار اإلنهاء.  ةمجموعممارسة ال سجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكمعقولة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأ

  
فترة اج مخزون) في المصروفات (ما لم يتم تكبدها إلنتمؤشر أو سعر ك إلىالمتغيرة التي ال تستند  يتم تسجيل مدفوعات التأجير

 مجموعة ال، تستخدم الية لمدفوعات التأجيرعند احتساب القيمة الح. رط الذي يستدعي حدوث السدادها الحدث أو الشع فيي يقالت
ي عقد التأجير بسهولة. بعد الفائدة المتضمن ف  معدلم إمكانية تحديد دقتراض المتزايد في تاريخ بدء التأجير في حالة عمعدل اال

ذلك،   إلىاإلضافة ات التأجير المقدمة. براكم الفائدة وتخفيض قيمة مدفوعالتأجير لتعكس تبات مطلوادة مبلغ خ البدء، يتم زيتاري
أجير أو في مدفوعات الت مدة عقد التأجيرفي  يرترية لمطلوبات التأجير في حالة وجود تعديل أو تغيمة الدفاس الققييتم إعادة 

جير هذه) أو عدل مستخدم لتحديد مدفوعات التأير في مؤشر أو مالتغدوث اتجة من حالمستقبلية الن (أي التغيرات في المدفوعات
  . اسيخيار لشراء األصل األسفي تقييم 
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  ة) (تتم عداد والسياسات المحاسبية الهامةاإل أساس       2
  

 (تتمة)  حاسبية الهامةسات المالسيا    2.4
  

   (تتمة) تأجيرقود الع 2.4.27
  (تتمة) مجموعة كمستأجرال) 1

  ضة القيمةت منخفقصيرة األجل وعقود الموجودا تأجيرعقود ال
(أي عقود التأجير التي تبلغ التأجير قصيرة األجل ألجل على عقود ا إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة مجموعةبق التط

العتراف بالموجودات منخفضة القيمة ق أيًضا إعفاء اال تتضمن خيار الشراء). كما تطبشهًرا أو أقل من تاريخ البدء و 12مدتها 
التأجير قصيرة األجل أجير على عقود لتيتم إدراج مدفوعات ا. منخفضة القيمةالتي تعتبر  المكتبيةت على عقود تأجير المعدا

  ت على مدى فترة التأجير.وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثاب
  
  كمؤجر  وعةالمجم ) 2

ود عقبملكية األصل يتم تصنيفها كالهامة المرتبطة المزايا ر وبموجبها بنقل كافة المخاط مجموعةتي ال تقوم اللتأجير الود اإن عق
درج ضمن اإليرادات الناتجة على أساس القسط الثابت على مدى فترات التأجير وتُ  لتأجيري. يتم احتساب إيرادات اتأجير تشغيل

اء التفاوض حول ثنة أكاليف المبدئية المباشرة المتكبدلتضاف االتشغيلية. ت بسبب طبيعتها المجمع خسائرباح أو الاألربيان في 
القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم تسجليها على مدى فترة التأجير على نفس أساس  إلى ب لهترتيالو لتشغيليعقد التأجير ا

  تسابها.ة اكفتر في ملة كإيرادات. تُسجل اإليجارات المحتتأجيرالإيرادات 
  

 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ألحكاما    2.5
    

فتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة  وتقديرات وا أحكامة وضع داراإل جموعة يتطلب منلمإن إعداد البيانات المالية المجمعة ل
صاح عن المطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد من  واإلف رفقةالم تواإلفصاحابات ات والمطلوالموجودوالمصروفات و يراداتلإل

بات يمة الدفترية للموجودات والمطلوعلى الق مادي لديتع إجراء تتطلبقد نتائج  إلى يرات يمكن أن يؤديدضات والتقهذه االفترا
  المتأثرة في المستقبل. 

  
   حكاماأل 2.5.1

بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات،  التالية، حكامذ األة باتخادارت اإلعة، قامالمحاسبية للمجموسياسات عند تطبيق ال
  : المجمعة ةلبيانات الماليا والتي لها التأثير األكثر جوهرية على المبالغ المدرجة في

  

  تصنيف العقارات 
ضمن  بيع إعادة الغرض ه لظ بيف العقار المحتفة. يتم تصنردايف العقار يعتمد على ظروف معينة وعلى نية اإلإن تحديد تصن

 راداتإييتم تصنيف العقار المحتفظ به لتحقيق  اكم .مخزونالالذي يتم تطويره لغرض البيع ضمن أو  سياق األعمال العادي
تقديم لأو  ستخدام في اإلنتاج. ويتم تصنيف العقار المحتفظ به لالكعقار استثماريأو كليهما الرأسمالية  ةقيماللزيادة أو تأجير ال
  معدات.ممتلكات و ية ضمنإدارألغراض أو  اتالخدم أو لبضاعةا
  

 تصنيف الموجودات المالية
الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا  عمالاأل تقييم نموذج لىإ تصنف الموجودات المالية استناداً  تحدد المجموعة

  لى أصل المبلغ القائم.والفائدة فقط ع  دفوعات أصل المبلغمل مثالمالي تعاقدية لألصل كانت الشروط الت
  

   المجموعة كمستأجر - نهاءالتي تتضمن خيارات التجديد واإل ود التأجيرتحديد مدة عق
د  ن خيار مد فترة عقمتضجانب أي فترات ت إلىتأجير لعقد ال لغاءبوصفها مدة غير قابلة لإل جيرتأة مدة عقد الوعدد المجمتح
في حالة عدم التأكد بصورة   تأجيرعقد ال نهاءإأي فترات يشملها خيار أو  ،ستهممارمن معقولة  بصورةفي حالة التأكد  تأجيرال

  لة من ممارسته.معقو
  

حكام في تقييم ما أ المجموعةها. وتطبق أجير لديالتد عقو ترات إضافية بموجب بعضلفت اتأجير الموجودر خيا مجموعةالك لتمت
الصلة التي تحقق حافزاً  وامل ذات العكافة  عياتر نهاأ أم ال. أية خيار التجديد قولة ممارسمعة المؤكد بصور من ن إذا كا
ن هناك حدث أو ا كاأجير إذقد التتقييم مدة ع المجموعةيد ر، تعجية التأدايب خريبعد تا اء.إلنهاادياً لممارسة خيار التجديد أو اقتص

خيار التجديد  )ةممارس مارسة (أو عدما على مرتهقدلى ويؤثر ع وعةلمجماطاق سيطرة من نير جوهري في الظروف يقع ضتغ
  ).ي استراتيجية األعمالف لتغير(مثل ا

 
لتأجير تلك ن عقود اتضمتها. تذه الموجودات في عمليارا ألهمية هنظتأجير ال عقدة من مد كجزء دجديتفترة ال المجموعةأدرجت 

  يل بسهولة.دالبافر توفي حالة عدم  لعملياتى اعلري لبي جوهير ستأث وسيكون هناكغاء قصيرة غير قابلة لإللترة ف
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  (تتمة) سات المحاسبية الهامةاإلعداد والسيا أساس       2
  

 )تتمةضات المحاسبية الهامة (ديرات واالفتراتقوال ألحكاما    2.5
    

  مة)(تت حكاماأل 2.5.1
  الضرائب 

في قوانين الضرائب وقيمة وتوقيت الضرائب عقدة والتغيرات علق بتفسير لوائح الضرائب الميتفيما  يقنوجد حاالت عدم تت
ها، قد تستلزم الفروق ديتعقو األجل ة ة القائمة طويلديالدولية وطبيعة االتفاقيات التعاق عمالنطاق عالقات األنظًرا ل. ةليالمستقب

 إجراء تعديالت مستقبليةهذه االفتراضات التغيرات المستقبلية في أو  عهام وضالفعلية واالفتراضات التي تالناشئة بين النتائج 
  إلى  استنادا ،تمخصص اباحتسقامت المجموعة ب بالفعل.ضرائب والمصروفات التي تم تسجيلها ل ل الخاضعة يراداتلإل

  الدول ذات الصلة التي ضريبية فيالات الجه تي يتم إجراؤها من قبلللمراجعات الالمحتملة  النتائج ة، مقابلالمعقول لتقديراتا
الضريبية السابقة والتفسيرات  بالمراجعاتفة مثل الخبرة لختعوامل م  إلى .  تستند قيمة هذا المخصصوعةالمجم تعمل بها

تنشأ مثل هذه الفروق نتيجة الخاضعة للضرائب والجهة الضريبية المسؤولة. قد  المنشأة لضريبية من قبلا المختلفة للوائح
    .الصلةالمجموعة ذات  اتلسائدة في مقر شركعلى الظروف ا ءً بنا المختلفة وراألمة كبيرة من مجموع

  

  التقديرات واالفتراضات  2.5.2
البيانات المالية الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ ر المستقبلية وادإن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمص

لقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة  عديل مادي على ابمخاطر جوهرية تتسبب في إجراء توالتي ترتبط  المجمعة
 مجموعةذات الصلة أدناه. تستند ال المجمعةة لبيانات الماليا يتم توضيحها أيًضا في اإليضاحات الفردية حول بنود المالية الالحقة

ك قد تتغير الظروف واالفتراضات . ومع ذلالمجمعةالبيانات المالية حة عند إعداد إلى المؤشرات المتا في افتراضاتها وتقديراتها
. تنعكس هذه ةمجموعسيطرة ال اقحول التطورات المستقبلية نظرا للتغيرات في السوق أو الظروف الناتجة خارج نطالحالية 

  التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
  

 الزميلة اتة الشركانخفاض قيم
دئيا إدراج مب ميقة حقوق الملكية المحاسبية للشركات الزميلة، حيث يتزميلة وفقا لطرلاشركات الن االستثمار في اسبة عيتم المح

صافي موجودات الشركة  منالمجموعة  بعد الحيازة في حصة التغيرات فيما بلتعديلها بعد ذلك مقاالشركات الزميلة بالتكلفة و
أي   كان هناكلمالية المجمعة تقييم ما إذا اريخ البيانات ايمة. يجب على المجموعة في تالق انخفاض فيناقصاً أي خسائر  الزميلة

يلة  ن استرداده للشركة الزمر المبلغ الممكدية بتقدارخفاض القيمة. وفي حالة وجود هذه المؤشرات، تقوم اإلان ىمؤشرات عل
دها غ الممكن استرداالقيمة وتحديد المبال ات انخفاضإن وجدت). إن تحديد مؤشرلغرض تحديد حجم خسائر انخفاض القيمة (

  رية. جوه وتقديرات وافتراضات أحكامة وضع دارتتطلب من اإل
  

  أةطفلموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المانخفاض قيمة ا
رجة بالتكلفة المطفأة. دوات الدين المالية المدئتمان المتوقعة المرتبطة بأمستقبلي بتقييم خسائر اال أساسعة على تقوم المجمو

مان المتوقعة. سطة الحتساب خسائر االئتبين وموجودات العقود، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة ميللمدينين التجاربالنسبة 
خسائر  إلى ستنادال مخصص خسائر اتسجات في مخاطر االئتمان وبدال من ذلك يرة بتتبع التغوعوبالتالي، ال تقوم المجم

لمجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات . قامت ات مالية مجمعةكل بيانايخ تار في على مدى عمر األداة المالية عةقاالئتمان المتو
ية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية. قد تختلف عوامل المستقبلالويتم تعديلها مقابل  خسائر االئتمانب السابقةلى خبرتها إتستند 

  يرات.نتائج الفعلية عن هذه التقدال
  

  تقييم العقارات االستثمارية 
ومبادئ  بهاترف عالتقييم الم أساليبم عقارات باستخدام االستثمارية من خالل خبراء تقيي العادلة للعقارات تم تحديد القيمةي

  قياس القيمة العادلة.  13مالية لي للتقارير الدوالمعيار ال
  

  قلين، إال في حالة عدم العقارات المست تقديرات الصادرة من خبراء تقييمارية قيد اإلنشاء بناءا على التثمسيتم قياس العقارات اال
يم لتقدير بل خبراء التقيق هرية المستخدمة منموثوق منها. تم عرض الطرق واالفتراضات الجوإمكانية تحديد هذه القيم بصورة 

  .  6 ضاحيإمارية في ثالقيمة العادلة للعقارات االست
  

  االقتراض المتزايد  تقدير معدل – تأجيرعقود ال
 فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد وبالتالي تأجيرفي عقد ال متضمنال بسهولة معدل الفائدةمجموعة أن تحدد ال يمكن لل

لالقتراض، على مدى   هدادسهو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة  ض المتزايدمعدل االقترا نإ .تأجيرس مطلوبات اللقيا
ادية  ألصل حق االستخدام في بيئة اقتص ى أصل ذي قيمة مماثلةالزمة للحصول علوال الاألمضمان مماثل،  مقابلو مدة مماثلة

عدم توفر   في حالةه، والذي يتطلب تقديًرا لمجموعة " سدادا ما "يتعين على زايدمعدل االقتراض المت لذلك يعكس مماثلة.
معدل االقتراض   المجموعة بتقديرتقوم  .تأجيرعقد ال أحكامشروط وتعديل لتعكس  إلى عندما تحتاجو أ ةظملحو معدالت

  .الخاصة بالمنشأة ا تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديراتعندمملحوظة باستخدام مدخالت  ايدالمتز
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  )ة(تتم محاسبية الهامةعداد والسياسات الاإل أساس       2
  

 )تتمةية الهامة (والتقديرات واالفتراضات المحاسب ألحكاما    2.5
    

   (تتمة)ت يرات واالفتراضاالتقد 2.5.2
  

  قياس القيمة العادلة 
وق نشط). ويتضمن ذلك وضع فر لها أسعار ستولألدوات المالية (عندما ال ت دلةاة أساليب تقييم لتحديد القيمة العدارتستخدم اإل

  إلى  ةداراإلافتراضات تستند لسوق في تسعير األداة المالية. في االطريقة التي يتبعها المشاركين  تقديرات وافتراضات تتوافق مع
استخدام  ة بدارتقوم اإل، فرة بصورة مستمرة. وفي هذه الحالة تكون متوال  كان، إال أن هذه البيانات قدماإلالبيانات الملحوظة قدر 

ئة في تاريخ متكافي سيتم تحقيقها في معاملة سعار الفعلية التالعادلة المقدرة عن األة لف القيمأفضل المعلومات المتاحة. قد تخت
  يانات المالية المجمعة.الب

  

  يساساألالمفهوم المحاسبي        3
  
  اإللزامية موعة سوف تتمكن من الوفاء بشروط السداد ترض أن المجمرارية الذي يفست االمبدأ  أساسالبيانات المالية المجمعة على  ادإعدتم 

  .  شهر التالية 12للمطلوبات لفترة 
  

  تجاوزت المطلوبات المتداولة ، 2020سنة نهاية  ا فيلسنة. وكمي خالل ادينار كويت  4,999,178كبدت المجوعة صافي خسائر بمبلغ ت 
  491,701ولة بمبلغ طلوبات المتداالمتداولة تجاوزت الم : الموجودات2019( ر كويتياين د 875,447داولة بمبلغ للمجموعة موجوداتها المت 

تي  دينار كويتي) وال 602,576: 2019ر كويتي (دينا 669,072ئني التورق والمرابحة بمبلغ . تتضمن المطلوبات المتداولة دادينار كويتي)
  4,513,031جموعة خسائر متراكمة بمبلغ لمذلك، تكبدت اإلى  إضافة نهاية السنة المالية. تاريخ شهر من 12خالل ستحق بموجب عقد ت 

  خ البيانات المالية المجمعة.  تي كما في تاري وي دينار ك
  

ً للمبين 2020تطورات متسارعة خالل سنة  19- تفشي فيروس كوفيد شهدما تقدم، إلى  إضافة التدابير  فإن، 26رقم  يضاحفي اإل. وفقا
  ية والمركز المالي للمجموعة.  قدالمالي والتدفقات الن  األداءد تؤثر سلبياً على قء الفيروس كومات الحتواة من قبل مختلف الحالمتخذ

  

  اإللزامية  شروط السداداء ب الذي يفترض أن المجموعة سوف تتمكن من الوفمبدأ االستمرارية  أساسالبيانات المالية المجمعة على  إعدادتم 
  :  تبار االفتراضات التاليةأخذا في االعللتسهيالت البنكية 

  

     2020دينار كويتي للسنة المنتهية  62,625بمبلغ  ةبي إيجاتشغيلية لدى المجموعة تدفقات نقدية  . 
    12ة الدين المستحق خالل جدول  إعادةانية إمكويل، ولديها توقع معقول ب موارد متنوعة كافية من التمإلى  يمكن للمجموعة الوصول  

 يين. لحالشهر مع الممولين ا
    2020تورق والمرابحة خالل السنة المنتهية قدية لتسهيالت المدفوعاتها التعاموعة في سداد لم تتعثر المج . 
    ئ للتدفقات النقدية.  المفاجالتوقف حالة ي جات السيولة فقد الكافي للوفاء باحتيابالن موعة لمجتحتفظ ا 
    تعويض  من خالل 19- وفيدوالحد من تأثيرات فيروس ك ذ تدابير أخرى لمراقبة مجموعة من التدابير وسوف تتخجموعة اتخذت الم

  قديرية.  الت النفقات الرأسمالية في تخفيضات الووفورات في التكاليف ال
  

ً للمبي وف في  ي ا موارد كافية لمواصلة وجودها التشغيلالالزمة ولديه اإلجراءاتخذت معقول بأن المجموعة ات ع توق ةداراإلدى ن أعاله، لقا
  مبدأ االستمرارية.   أساسمعة على  الية المجالبيانات الم ادإعدالمستقبل القريب. وبناءاً عليه، فقد تم 

  

  موجودات مالية   ة منناتجاستثمار ات إيرادصافي       4

  
2020  

  ييتدينار كو
2019  

 دينار كويتي
    

 6,000 -  ات توزيعات أرباح إيراد
 152,960 76,898  أخرى و ائع استثماريةات من ودإيراد

  ────────── ────────── 
  76,898 158,960 
  ══════════ ══════════ 
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      السهم  ةربحي  5

بمساهمي الشركة األم العاديين على المتوسط  صةخسارة السنة الخاربح/ية بقسمة سساالسهم األ يتم احتساب مبالغ ربحية
  الخاصة الخسارة الربح/ يتم احتساب ربحية السهم المخففة عن طريقة قسمة سنة.مة خالل الالعادية القائ  سهمالمرجح لعدد األ

المرجح لعدد   سطزائداً المتولقائمة خالل السنة العادية ا  همسعلى المتوسط المرجح لعدد األ  ديينالعا بمساهمي الشركة األم
عدم وجود أدوات  ل نظًراعادية.  أسهمإلى  المخففة ملةة المحتالعادي سهمالعادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األ سهماأل
 والمخففة متماثلة. ية ساسالسهم األربحية ففة قائمة، فإن مخ

  
  2020  2019 
   

 1,658,586 (4,929,667) كويتي) ارلخاصة بمساهمي الشركة األم (دينالسنة ا )ارةخسربح (
 ══════════ ══════════ 

 179,074,921 176,650,515 الخزينة) أسهمقائمة خالل السنة (باستثناء ال سهماألدد لع المرجح المتوسط
 ══════════ ══════════ 

 9.26 (27.91)  )(فلسية والمخففة ساسربحية السهم األ
 ══════════ ══════════ 

  
   ثماريةت استراعقا  6

  2020  2019  
 دينار كويتي  دينار كويتي    

    

 15,673,094 19,935,584 اير  ين 1في 
 8,550 8,021 إنفاق رأسمالي

 5,119,550 -  من دمج األعمال  الناتج 
 669,227 -   تحويل عمالت أجنبية  فروق

 (1,534,837) (2,031,582) 1 عادلةلقيمة الالتغيرات في ا
 ────────── ────────── 

 19,935,584 17,912,023  مبر  ديس 31في 
  ══════════ ══════════ 

  
 رافية التالية: اطق الجغقارات االستثمارية للمجموعة في المنتقع الع

  
  2020  2019  

 دينار كويتي  دينار كويتي    
    

 9,750,000 9,650,000 الكويت دولة 
 10,185,584 8,262,023 األخرى يادول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريق

 ────────── ────────── 
  17,912,023 19,935,584 
  ══════════ ══════════ 

  
ضمان الستيفاء متطلبات ك دينار كويتي) 9,750,000: 2019تي (ينار كويد 9,650,000بلغ بم عقارات استثمارية متقديتم 

  ). 14 إيضاح(الضمان لبعض القروض البنكية 
  
ر كويتي) والتي تتكون دينا 18,106,386: 2019دينار كويتي ( 17,912,023 إجراء تقييم للعقارات االستثمارية بمبلغم ت 1

وفئة  موقعخبرة حديثة في ن بيتمتعوومعترف بها وذات صلة ت مهنية هم مؤهاللدي مستقلينمين قيممن عقارات سكنية من قبل 
. وطبقاً السوقبمقارنة مارية باستخدام طريقة الالعادلة للعقارات االستثد القيمة م تحديتي. تقييمها يتمتي ارات االستثمارية الالعق

مجموعة هي السعر وحدة المقارنة المطبقة من قبل الإن مماثلة. الت الالمعاملى إ هذه الطريقة، يتم تقدير القيمة العادلة استنادال
دينار كويتي  202,384مبلغ ة للعقارات االستثمارية انخفاضاً بلعادلا هذه التقييمات، شهدت القيمةإلى  مربع. استنادامتر لل

    ي).نار كويتدي 27,380بمبلغ  ضافخنا: 2019( 2020ديسمبر  31ية كما في مقارنة بقيمتها الدفتر
  

ق التي  لفنادا  دينار كويتي) يمثل تكلفة إنشاء أحد 1,829,198 :2019دينار كويتي ( شيءال  غمبل االستثماريةتضمن العقارات ت
   . سياق األعمال الطبيعي ضمنه تأجيرالذي تم عودية وتقع في المملكة العربية الس

  

 1,829,198تقييم بمبلغ الدة إعاخسارة إلى  أدىمما مستقلين خبراء التقييم الحد أالعقار من قبل  إعادة تقييم هذاخالل السنة، تم 
التدفقات النقدية المخصومة  قة طريإلى  لة استناداً تحديد القيمة العاد تمدينار كويتي). ي 1,507,457 :2019دينار كويتي (

%. تم تصنيف هذا العقار 12.34صم بنسبة ومعدل خ جيري من عقد التأبقمدى العمر المت علىالثابتة النقدية  باستخدام التدفقات
  لقيمة العادلة.  من الجدول الهرمي ل 3مستوى من الض

  
يمة  لقمن الجدول الهرمي ل 3لة المصنفة ضمن المستوى د ة المستخدمة في قياس القيمة العاالملحوظر إن المدخالت الجوهرية غي

  .24.2 إيضاحح عنها في افصاإل يتم 2019و 2020ديسمبر  31 الكمية في تحليل الحساسية جانبإلى   العادلة
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   تثمار في شركات زميلةاس  7
  

 :  عةلدى المجمو فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة
  
  2020  2019  
 دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 2,880,465 1,843,618  *") ("هاجر )ش.م.ك. (مقفلة -  شركة برج هاجر العقارية
 3,135,874 1,680,982  "رواحل")( ة)ش.م.ك. (مقفل العقاريةة رواحل شرك

 ────────── ────────── 
  3,524,600 6,016,339 
  ══════════ ══════════ 
  
 ، توصلت المجموعة، ومع ذلك% من حقوق التصويت20 عن نسبة المذكورة أعالهالشركات المجموعة في  ملكية حصة قلت

  شركة المستثمر فيها.ة الرإدا تحتفظ بنسبة جيدة من التمثيل في مجلس ألنها  اتالشركاً على هذه س تأثيراً ملموسمارأنها تإلى 
  

  أسعار ليس هناك لتالي، لية وباشركات خاصة غير مدرجة بأي سوق لألوراق الماي أعاله هالمذكورة إن الشركات الزميلة 
  ها.مسهسوق متاحة أل

  
  .2020أو  2019ديسمبر  31في التزامات رأسمالية كما أو  مطلوبات محتملةليس لدى الشركات الزميلة 

  
  كات الزميلةالشر انخفاض قيمة

في  ة داراإل ذتأخيمة. ت الزميلة لتحديد أي مؤشرات على انخفاض القكاة تقييم الستثمار المجموعة في الشرداراإلأجرت 
أو   في االقتصادوأي تغيرات عكسية جوهرية  اة المستثمر فيهللشرك ةف الماليوتغيرات في الظرمثل ال مؤشراتاعتبارها 

جعة مراتم إجراء تثمر فيها. مسالشركات ال أعمالعلى  تؤثرالسياسة البيئة أو  عمالقطاع األأو  ةالبيئة القانونيأو  السوق
كما في تاريخ ركات زميلة قيمة االستثمار في شانخفاض  لالستدالل علىاالختبارات ذات الصلة انخفاض القيمة ومؤشرات ل

  .2020ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة في 
  
باستخدام بتحديد المبلغ الممكن استرداده  اإلدارةقامت تم مالحظة مؤشرات انخفاض القيمة، وبالتالي،  ،اإلدارةستناداً إلى تقييم ا

  ة. زميللشركات الز القيمة الدفترية الستثمار المجموع في ابما يتجاوطريقة القيمة أثناء االستخدام 
  

  : فترية للشركات الزميلةأعاله مع القيمة الد ذكورةالم مات الماليةالمعلو فيما يلي مطابقة ملخص
  

 رواحل هاجر 
  جمالياإل

2020  
  جمالياإل

2019  
  دينار كويتي  يدينار كويت  دينار كويتي  يتدينار كوي 

  لـ:  ترية ف ة القيمة الدمطابق 
 8,904,801 6,016,339 3,135,874 2,880,465 يرينا 1 في ةحياموجودات االفتتالقيمة صافي 

 424,643 (2,384,379) (1,347,532) (1,036,847) حارباأل) رئخساال( فيصة ح
 (69,788) 13,065 13,065 - العمالت األجنبيةتحويل فروق 

 (3,243,317) - - - ج األعمال دمعن  تجنالا
     - (120,425) (120,425) - مستلمة أرباح توزيعات

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 6,016,339 3,524,600 1,680,982 1,843,618  مبرسدي 31في 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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   يلة (تتمة)زمات استثمار في شرك  7
  

انات المالية للشركات الزميلة ذات الصلة  في البي ةالمبالغ المعروضعلومات المفصح عنها لمجموعة. وتعكس المبالنسبة لة يرهوجال زميلةالركات لشحول ا المعلومات المالية لخصم يح الجدول التاليوض
   ة في تلك المبالغ.وليس حصة المجموع

 المجموع رواحل هاجر 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
  ويتيدينار ك  يدينار كويت  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتيدينا 
       

 29,691,220 21,627,443 4,769,698 3,026,872 24,921,522 18,600,571 موجودات متداولة 
 62,087,256 62,381,641 28,510,299 30,135,894 33,576,957 32,245,747 موجودات غير متداولة 

       
 (31,408,303) (43,027,428) (3,644,777) (10,259,593) (27,763,526) (32,767,835) طلوبات متداولة م

 (25,441,230) (30,417,856) (12,709,184) (13,829,987) (12,732,046) (16,587,869) ت غير متداولة مطلوبا
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 34,928,943 10,563,800 16,926,036         9,073,186  18,002,907 1,490,614 حقوق الملكية 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     -                       -                   %18.53 %18.53 %16 %16 %الملكية وق حقحصة المجموعة في نسبة 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 6,016,339 1,919,480 3,135,874 1,680,982 2,880,465 238,498 الملكية وق حقحصة المجموعة في 
     -                   1,605,120     -                       -                       -                   1,605,120  علنة ولكن غير مسددةتوزيعات أرباح م

  ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 6,016,339 3,524,600 3,135,874 1,680,982 2,880,465 1,843,618 القيمة الدفترية للمجموعة 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
       

 28,510,650 4,518,077 10,408,592 1,822,829 18,102,058 2,695,248 ات يراداإل
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 2,809,641 (13,753,666) (985,375) (7,273,373) 3,795,016 (6,480,293)   الربح (الخسارة)
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 (69,788) 13,065 (69,788) 13,065     -                       -                   شاملة أخرى   )خسائر( /ت اإيراد
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     -                   120,425     -                   120,425     -                       -                   مستلمة من شركة زميلة  أرباحتوزيعات 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 424,643 (2,384,379)    (182,560) (1,347,532) 607,203 (1,036,847) لمجموعة في نتائج السنة ا حصة
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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  ة األخرى ات الشامليرادة بالقيمة العادلة من خالل اإلموجودات مالية مدرج  8
  2020  2019  
 دينار كويتي  يدينار كويت 

   رى:ات الشاملة األخيراد من خالل اإل جة بالقيمة العادلةموجودات مالية مدر
 60,632 60,632 مسعرةير محلية غ أسهم استثمارات في

 1,047,540 1,063,283 ة غير مسعرةجنبيأ أسهماستثمارات في 
 ────────── ────────── 
 1,123,915 1,108,172 
 ══════════ ══════════ 

  

  . 24.1 احإيضفي  ييمتقأساليب ال من خالللية واإلفصاح عنها حديد القيمة العادلة لالستثمارات الماالجدول الهرمي لتعرض يتم 
  
  مدينون وموجودات أخرى  9

  2020  2019  
 تيدينار كوي  دينار كويتي 

    موجودات مالية
 664,524 646,319 )جماليإلاب(مدينون تجاريون 

 (54,030) (288,178)   تمان المتوقعةالئخسائر ا
  ────────── ────────── 

 610,494 358,141 )فيصابال(مدينون تجاريون 
 953,978 792,784 ن *مدينون آخرو

  ────────── ────────── 
  

1,150,925 1,564,472 
     ماليةغير  موجودات

 501,411 253,404  فوعات مقدماً دم
 ────────── ────────── 
 1,404,329 2,065,883 
 ══════════ ══════════ 

  
  . تقريبًا بصورة معقولةعادلة ال لقيمةل ًال ادمعالتجارية المدينة  رصدةصافي القيمة الدفترية لأل يعتبر

  
ن ينللمديان المتوقعة خسائر االئتمخصص ق بماالئتمان وتحليل يتعلالتعرض لمخاطر إفصاحات تتعلق ب 22.2 يضاحاإل يتضمن

  ضة القيمة. المدينة ال تتضمن موجودات منخف رصدةلفئات األخرى ضمن األإن ا   لدى المجموعة. تجاريينال
  

 :ريينينين التجاللمدئر االئتمان المتوقعة خساي الحركة في فيما يل
  

2020  2019  
 

 دينار كويتي  يدينار كويت
   

 36,696  54,030   دينين التجاريينالمقيمة  ضااحي النخفمخصص افتت
 17,334  234,148  الخسائر خالل السنة  أو  حبارفي األ سجلمخصص م

  ───────── ───────── 
 54,030  288,178   يسمبر د 31في 

  
══════════ ══════════ 

  
 رصدة فئة من األ لالقيمة الدفترية لك عادلجمعة ية المخاطر االئتمان في تاريخ البيانات الماليلتعرض لممن اإن الحد األقصى 
  ه. أعالالمدينة المذكورة 

  
 قبل من  إيداعه تم كويتي)ار دين 890,359 :2019كويتي ( ردينا 770,981 المدينة األخرى مبلغ رصدة* تتضمن األ

مقابل فاقية مع طرف رام اتقامت المجموعة بإب ،2012فبراير  29 في. رعقا لشراء ذي عالقة آخر طرف ىلد  المجموعة
 عند يساساأل بلغالم سداد يتم وسوف شهراً، 42 فترة مدى على كويتي ردينا 516,000 بمبلغ ثابتة تأجير اتراديإ الستالم

 السداد خالل من العقار ءاشر إعادة اختيار حق اآلخر طرفال االتفاقية شروط تمنح .2015أغسطس  31 تحقاق بتاريخاالس
لتالي تم تمديد شراء العقار وباعادة ، قام الطرف اآلخر بإ2015سبتمبر  1في االتفاقية.  فترة سريان لخال تقو أي في المبكر

  ين التاليتين. تي) على أن يتم سداده على مدار السنتكويدينار  2,450,000(أي مبلغ  يساسألفترة سداد المبلغ ا
  

دينار الذي   1,587,000لمتبقي الشراء وتمديد فترة سداد المبلغ ا  عة بتجديد اتفاقية إعادةجمولممت ا، قا2019 نوفمبر 29في 
شهر مع استحقاق آخر  30 ة المتبقية التي تبلغفترال دارمى عل نار كويتيدي 50,000 مبلغعلى أقساط شهرية ب سدادال ستحقي

دينار كويتي)  549,378 :2019(كويتي  دينار 770,981 لغمب المجموعة بتصنيف. وبالتالي، قامت 2021 قسط في يوليو
  ) كغير متداول. نار كويتيدي 340,981 :2019دينار كويتي ( ال شيءول ومبلغ كمتدا
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  ستثماريةودائع ا  10
 
لدى   ئعدالو. إن اأشهر ثالثة تزيد عنصلية أتحقاق اسة ذات فترة أجنبيو تم إيداعها لدى بنوك محليةالتي ودائع تلك ال ههذ مثلت

متوسط ة أجنبيك لدى بنوتحمل الودائع و %) سنويا،2.875: 2019% (1.50بنسبة  معدل عائدسط البنوك المحلية تحمل متو
  وياً. سن %)12.75: 2019(% 8.75بنسبة  معدل عائد

  
  أسهمرأس المال وعالوة إصدار   11

  

  وع بالكاملالمصدر والمدفو مصرح بهال    سهمعدد األ  رأس المال   )أ(
  

2020  2019    2020  2019  
  

 دينار كويتي  يتيدينار كو      
            

 17,942,989 17,942,989  179,429,890 179,429,890 مدفوعة نقداً)للسهم (فلس  100ة بقيم أسهم
  ══════════ ══════════ 

 
══════════ ══════════ 

  
 سهمعالوة إصدار األ  )ب(

  . ليست متاحة للتوزيع سهمإصدار األ إن عالوة
  

ة جمعية المعلى البيانات المال 2020يونيو  22 ريخابت المنعقدماعها في اجتهمي الشركة األم مومية لمساوافقت الجمعية الع
س فل 5 قيمةة بتوزيع أرباح نقدية بدارمجلس اإل توصيةلى عوافقت أيًضا و 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

دينار كويتي  40,000بمبلغ الشركة األم ة إدارمجلس فأة أعضاء : ال شيء) ومكا2018(دينار كويتي  881,364 مبلغللسهم ب
  ية بذلك التاريخ.لسنة المنتهل: ال شيء) 2018(

  
   اتاالحتياطي  12

 

   باريجي اإلاالحتياط 12.1
ً لقانون الشوف ربح ال% بحد أدنى من 10 عن تقلنسبة ال  حويليتم تي للشركة األم، ساسلنظام األكات وعقد التأسيس وارقا

 أعضاءة والزكاة ومكافأة وضريبة دعم العمالة الوطني ويت للتقدم العلمية مؤسسة الككة األم قبل حصمي الشرص بمساهالخا
رصيد  تجاوزإذا  تحويلوقف هذا ال األم ركةمومية السنوية للشعجوز للجمعية ال. يجباريطي اإلاالحتياإلى  ةدارمجلس اإل

 صدر. % من رأس المال الم50نسبة طي االحتيا
  

ن رأس المال المدفوع في السنوات % م5إلى  تصلبنسبة  أرباحع توزيأو  الخسائر ةمبادلإال في ام االحتياطي دز استخال يجو
مخصومة رد أي مبالغ  حتياطيات القابلة للتوزيع. ويتمبسبب عدم وجود اال باحروزيعات هذه األسداد تب الربح التي ال يسمح فيها

  .   % من رأس المال المصدر50 بةنس جاوز االحتياطية بذلك، ما لم يتات التاليالسنوي ف رباحا تسمح األمن االحتياطي عندم
  

  االختيارياالحتياطي  12.2
% 10 ال تزيد عن ةنسب يتم تحويل، الالحقة لهوالتعديالت  ي للشركة األمساسس والنظام األد التأسيات وعقوفقاً لقانون الشرك

 أعضاءومكافأة لزكاة واللتقدم العلمي  حصة مؤسسة الكويتقبل  األم الشركةساهمي بحد اقصى من ربح السنة الخاص بم
  .  ةداراإل ة مجلسموافقلذلك االختياري، ويخضع االحتياطي إلى  ةدارإلمجلس ا

  
  زينة خال أسهم  13

  2020  2019  
   

 963,405 3,157,188 الخزينة   أسهمعدد 
 %0.54 %1.75 ة (%)الخزين سهمسبة المئوية ألالن

 74,944 209,965 تي)ر كوية (ديناالخزين أسهمتكلفة 
 74,760 183,117  زينة (دينار كويتي)الخ سهمالقيمة السوقية أل
 77 58  ة (فلس)نسهم الخزيل قية مة السوح للقيالمتوسط المرج

  
وفقاً لتعليمات هيئة  سهمهذه األفترة حيازة لتوزيع خالل ة لمتاحها غير المحتفظ بالخزينة  أسهمتكلفة  إن االحتياطيات التي تعادل

  .  أسواق المال
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  رق ومرابحةيالت توتسه  14
   2020  2019  
 دينار كويتي  دينار كويتي 

   

 3,731,452 3,092,287 ومرابحة قت تورتسهيال
 (517,834) (384,882) ليف تمويل مؤجلة اناقصاً: تك

 ────────── ────────── 
  2,707,405 3,213,618 
  ══════════ ══════════ 
    
 602,576 669,072  تداولةم

 2,611,042 2,038,333  غير متداولة
  ────────── ────────── 
  2,707,405 3,213,618 
  ══════════ ══════════ 

    

دينار كويتي) مكفولة  3,213,618 :2019دينار كويتي ( 2,707,405 مبلغ ليإجماإن بعض تسهيالت التورق والمرابحة ب
  ).6 إيضاح( عقارات استثماريةمقابل  بضمان

  
إلى  %5.00 ا بينتراوح مت بنسبة فعلي ربحي وتحمل معدل ينار الكويتجة جميعها بالدمدرسهيالت التورق والمرابحة إن ت

  ).%6.26إلى  %5.00: من %2019 (6.26
  

  خرىأبات ومطلوئنون دا  15
  2020  2019  
 دينار كويتي  يويتدينار ك 

   
 87,738 217,523 دائنون  

 1,850,965 1,642,063 مصروفات مستحقة 
 134,374 128,722  تحقة مس أرباحتوزيعات 

 1,598,194 1,205,709 تسبة ير مكغ اتإيراد
  ────────── ────────── 
  3,194,017 3,671,271 
  ══════════ ══════════ 

 
   تأجيرعقود ال  16

  
  جرة كمستأالمجموع

مكفولة  هذه تأجيرعقود الوجب ن التزامات المجموعة بمها. إتخدمة في عملياتمس اتعقارللعدة بنود  رتأجيلدى المجموعة عقود 
ات  الموجودالتنازل عن لمجموعة ا على ة عامة بصفظر يُحستأجرة. مات الالموجودية كلمجر في ق المؤحمقابل بضمان 

   . من الباطنها تأجيرأو  جرةالمستأ
  

د  عق ـ "ت االعتراف بقل. تطبق المجموعة إعفاءاأو أ شهر 12 تهاتبلغ مدعقار ل تأجيرالقود ع بعض كما أن المجموعة لديها 
    .هذه تأجيرقود اللع "األجل قصير تأجيرال
  

  خالل الفترة: لحركات م واحق االستخداة لموجودات يعرض الجدول التالي القيمة الدفتري
  
  2020  2019  
 يكويت دينار  دينار كويتي 

   
 930,683 573,480  ير ينا 1في 

 (357,203) (354,925)  هالكمصروف است
  ────────── ────────── 

 573,480 218,555  سمبر دي 31موجودات حق االستخدام كما في 
  ══════════ ══════════ 
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  (تتمة) تأجيرعقود ال  16
  

  (تتمة) روعة كمستأجالمجم
  ل الفترة: حركات خالوال تأجيرة الدفترية لمطلوبات اليعرض الجدول التالي القيم

  
  2020  2019  
 تيدينار كوي  دينار كويتي 

   
 930,683 356,956  ناير ي 1في 

 - 14,726  تأجيرالبات مطلولل تكلفة تموي
 (573,727) (27,282)  مدفوعات

  ────────── ────────── 
 356,956 344,400  يسمبر د 31ي ما ف ك تأجيرمطلوبات ال

  ══════════ ══════════ 
  
  2020  2019  
 دينار كويتي  يتيدينار كو 

   رتأجيمطلوبات ال

 344,400 344,400   ةمتداول
 12,556 -  ةغير متداول

  ────────── ────────── 
 356,956 344,400  ديسمبر  31في كما  جيرتأات المطلوب

  ══════════ ══════════ 
  
نسبة  مجمعالمركز المالي للة في بيان االمسج تأجيرق على مطلوبات الرجح لمعدل االقتراض المتزايد المطبالمتوسط الم بلغي

6 .%  
  
  . 22.3 إيضاحفي  تأجيرللوبات اتحليل استحقاق مط اإلفصاح عنتم ي
  

 الخسائر: أو  رباحاأل مسجلة فيال بالغالمفيما يلي 
  
  2020  2019  
 دينار كويتي  دينار كويتي 
     

 357,203 354,925  م مصروف استهالك موجودات حق االستخدا
 56,126 50,781  ية)  إدارات من مصروف(مدرج ض جلاألقصيرة  أجيرتتعلق بعقود يمصروف 

 - 14,726  يل لمطلوبات تأجير لفة تموتك
  ────────── ────────── 

 413,329 420,432  خسائرالأو  حربالمسجل في األلمبلغ اا إجمالي
  ══════════ ══════════ 
  

  اشركة تابعة جوهرية مملوكة جزئي  17
  

تتضمن حصص غير مسيطرة  دة التية الوحيمار العقاري هي الشركة التابعثسبوت لالست أن شركة ذاإلى  عةانتهت المجمو
  ة سبوت: شركحول عة. وفيما يلي المعلومات المالية ية بالنسبة للمجموجوهر

  
  :المسيطرةمحتفظ بها من قبل الحصص غير ية النسبة حصة الملك

  

 اسم الشركة  
يس بلد التأس 

 2019         2020        والتشغيل
    

 %35 %35 مصر شركة سبوت 
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  (تتمة) رية مملوكة جزئيابعة جوهة تاشرك  17

 
  ة المتراكمة للحص رصدةاأل

  غير المسيطرة الجوهرية 
  الحصة  موزع علىالربح ال

 ة جوهريالسيطرة غير الم
 2020 2019 2020 2019 
 يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 522 (40,783)  1,854,276 1,916,732 شركة سبوت 
  

  : تن الشركالغ قبل االستبعادات فيما بيعلى المبا هذه الشركة التابعة بناءً حول لي ملخص المعلومات المالية فيما ي
  

   ن الدخل الشاملخص بيامل
  2020  2019  
 دينار كويتي  دينار كويتي 
     

 249,371 175,464  اتيراداإل
  ────────── ────────── 
 1,491 (116,523)  ربح السنة ) خسارة(

 - -  ات شاملة أخرى  إيراد
  ────────── ────────── 

 1,491 (116,523)  الشاملة   خسائرال إجمالي
  ══════════ ══════════ 

 522 (40,783)  ر المسيطرة لحصة غيالخاص با
  ────────── ────────── 

  
   يللماالمركز ا بيانملخص 

  2020  2019  
 يكويت دينار  دينار كويتي 
     
 402,899 351,440  تداولةجودات موم

 5,749,610 5,748,226  موجودات غير متداولة
  

────────── ────────── 
 6,152,509 6,099,666  مجموع الموجودات

  

══════════ ══════════ 
    

 560,249 623,289  مطلوبات متداولة
  

────────── ────────── 
 560,249 623,289  ت موع المطلوبامج

  

══════════ ══════════ 
 5,592,260 5,476,377  مجموع حقوق الملكية 

  ══════════ ══════════ 
    ـ:  الخاص بـ

 3,737,984 3,559,645   األم مساهمي الشركة
 1,854,276 1,916,732  الحصص غير المسيطرة 

 
   لخص بيان التدفقات النقديةم
  2020  2019  
 تيدينار كوي  دينار كويتي 
     

 71,036 27,212  غيلطة التشأنش
 (46,550) (3,470)  أنشطة االستثمار

 -  -  تمويلة الأنشط
  ────────── ────────── 

 24,486 23,742  دللمعااي النقد والنقد صافي الزيادة ف 
  ══════════ ══════════ 
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  ةذات عالق  طرافإفصاحات األ  18
  

موعة  ة العليا للمجدارة وموظفي اإلدارمجلس اإل أعضاءئيسي والر اهميلة والمسطراف ذات عالقة الشركات الزمتمثل األ
ة فقتركة. يتم الموامش سيطرةأو  املموسً  اتأثيرً  عليها مارسونيأو  ين لهارئيسيال ينكالالمهؤالء األطراف  ثلي يمالت والشركات

  .األم ة الشركة إدارن قبل المعامالت متلك  تسعير روطوشعلى سياسات 
  
  ف ذات عالقة: األطرا لدىمة القائ رصدةلمعامالت واألاقيمة  إجمالي يلتالل اضح الجدووي

  
  2020  2019  

 كويتيدينار   ويتيدينار ك :المجمع بيان المركز المالي
   اف ذات عالقة  من أطرمستحقة مبالغ 

 13,332 - زميلةشركات   
 ══════════ ══════════ 

   أطراف ذات عالقة إلى  مبالغ مستحقة
 262,330 256,850 لةزمي شركات  
 8,100 - ذات عالقة   أخرى أطراف  
 ────────── ────────── 
 256,850 270,430 
 ══════════ ══════════ 

  
 ياة العلدارإلالمعامالت مع موظفي ا

 يهوجوتط ية تخطيمسؤولو ةصالحي  ممن لديهمة العليا دارفي اإلة وموظدارلس اإلمج ضاءأع ة العليا دارموظفو اإل تضمني
 ا كما يلي:ة العليدارلمتعلقة بموظفي اإللمعامالت اقيمة اإجمالي  . كانعةأنشطة المجمو ةومراقب

  

  
2020  
  كويتي دينار

2019  
 يتير كودينا

    العليا: ةدارمكافأة موظفي اإل
 159,859 238,521  األجلرواتب ومزايا قصيرة 

 20,818 49,910  فأة نهاية الخدمة للموظفين مكا
  ────────── ────────── 
  288,431 180,677 
  ────────── ────────── 

  
  راف ذات عالقةالمعامالت مع أط وأحكام شروط

ير غاية السنة ي نهالقائمة ف رصدةاأل إن. ة المجموعةإدارن معتمدة مشروط بت عالقة مع أطراف ذاالمعامالت  راءجإيتم 
أو  المدينة رصدةأي من األ مقابلأي ضمانات  استالمأو  قديمتم يتم ب. للد عند الطق السداستحمكفولة بضمان وال تحمل فائدة وت

أي  ، لم تسجل المجموعة 2020بر ديسم 31ة المنتهية في قة. بالنسبة للسنطراف ذات عاللأل السدادأو  لقبضحقة ا مست الدائنة
تم إجراء ). ير كويتييناد يءال ش: 2019عالقة (اف ذات المبالغ المستحقة من أطرفيما يتعلق ب تمان متوقعةر ائمخصص خسائ

  ة والسوق الذي يعمل به.مالي للطرف ذي عالق المركز ال كل سنة مالية من خالل فحص فيهذا التقييم 
  

  عة ومقترحةمدفو أرباحتوزيعات   19

  
2020  

  دينار كويتي
2019  
 ويتيدينار ك

    عادية: سهممقترحة أل باحرأتوزيعات 
 892,332 -  للسهم)  فلس 5: 2019للسهم (فلس  ال شيء :2020مقترحة لسنة  ديةنق رباحأتوزيعات 

  ══════════ ══════════ 
  

 31م كما في الجمعية العمومية السنوية ولم يتم تسجيلها كالتزالعادية للموافقة عليها با سهملأل المقترحة حبارع توزيعات األتخض
 مبر.ديس
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  معلومات القطاعات  20
  

التي ترتبط بمخاطر ومزايا  عمال األقطاعات إلى  عات لدى المجموعة بشكل رئيسياالقط حول التقارير  إعدادة ند عمليتست
  على:  عمالبطة بالقطاعات األخرى. تشتمل قطاعات األالمرتتختلف عن تلك 

  
 ارية (بما في والتج ةالسكني العقارات تأجيرو والبيع والتطويرشراء عن طريق ال : استثمارات في عقارات إماأنشطة عقارية

 . ةمواقع جغرافيعدة ي وتطوير األراضي) في راضذلك األ
 
 ة.تية المتعلقة بالحج والعمروالسفر والخدمات اللوجسقديم التذاكر : خدمات تخدمات الحج والعمرة 
 
 ر مااستثة والزميل وإقراض الشركات التابعة والشركاترجها الكويت وخا دولة: تأسيس الشركات داخل أنشطة االستثمار

 لية متخصصة. ة الفائضة في استثمارات تديرها مؤسسات ماالتدفقات النقدي
  

توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول  أعمال  قطاع تائج تشغيل كلة نداريراقب مجلس اإل
لبيانات المالية المجمعة. الخسائر في اأو  حباراألمع يتوافق الخسائر ويقاس بما أو  رباحاأل سأساى عل اتلقطاعاتقييم أداء 

  كما يلي: عمالقطاعات األإلى   نادًاالقطاعات است ة خالل السنة بتغيير معلوماتداراإلوبالتالي قامت 
  



 
  التابعة وشركاتها ش.م.ك.ع.ضة لقابا عرمشا  شركة
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  (تتمة)القطاعات معلومات   20

  

 2019ديسمبر  31   2020ديسمبر  31 

 ية عقار أنشطة 
خدمات الحج 

 والعمرة
أنشطة 

 ستثماراال
 
 أنشطة عقارية   اليجمإلا

خدمات الحج 
 والعمرة

أنشطة 
 االستثمار

 
 جمالياإل

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  ويتينار كدي ينار كويتيد دينار كويتي دينار كويتي 
          

 3,264,666 -     - 3,264,666  1,382,479 - - 1,382,479 جير ات تأإيراد
 (1,534,837) (27,380)     - (1,507,457)  (2,031,582) (102,384) - (1,929,198)  تثماريةمن عقارات استقييم  خسائر
 158,960 78,176     - 80,784  76,898 10,841 - 66,057 ات استثمار من موجودات مالية يراد إصافي 
 424,643     - (182,560) 607,203  (2,384,379) - (1,347,532) (1,036,847) يلة ات زمنتائج شرك يحصة ف

 (1,778) 86     - (1,864)  200 200 - - صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 
 1,586,456 740,153     - 846,303  - - - -  اليهإانتفت الحاجة  اتمخصصرد 

 107,094 918 36 106,140  71,437 12,232 - 59,205 ات أخرى  إيراد
 ────────────────────── ─────── ────────────────────────────

  4,005,204  791,953 (182,524)  3,395,775   (2,884,947)  (79,111) (1,347,532) (1,458,304)  ات  يراداإل إجمالي
 ────────────────────── ─────── ────────────────────────────

 (643,412) (526,320)     - (117,092)  (594,704) (486,001) - (108,703) ين ظفيف موتكال
 (388,086) (206,225) (10,451) (171,410)  (226,325) (121,214) (8,183) (96,928) ية  إدارمصروفات 
 (419,051)     -     - (419,051)  (369,202) - - (369,202) قارات مصروف ع

 (164,579)     -     - (164,579)  (164,579) - - (164,579) جير مقدما وعات تأإطفاء مدف
 (178,742) (95,710)     - (83,032)  (154,522) (6,044) - (148,478) تكاليف تمويل 

           ستهالك:مصروف ا
 (13,672) (1,263)     - (12,409)  (11,208) (1,002) - (10,206) ثاث ومعدات أ - 
 (357,203)     -     - (357,203)  (354,925) - - (354,925) ستخدام جودات حق االمو - 

 (17,334)     -     - (17,334)  (234,148) - - (234,148)  ين تجاريينقعة لمدينوائتمان متخسائر 
 (6,827)     -     - (6,827)  (4,618) - - (4,618) جنبية األ التابعة الضرائب على الشركات

مي وضريبة دعم  لتقدم العلالكويت ل حصة مؤسسة
 (137,519) (96,737)     - (40,782)  - - - - ة دارالزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلالعمالة الوطنية و

 ────────────────────── ─────── ────────────────────────────
 (2,326,425) (926,255) (10,451) (1,389,719)  (2,114,231) (614,261) (8,183) (1,491,787) الرسوم األخرى لمصروفات وا ليإجما

 ────────────────────── ─────── ────────────────────────────
  1,678,779  (134,302) (192,975)  2,006,056  (4,999,178)  (693,372) (1,355,715) (2,950,091)  بح السنةر خسارة)(
 ══════════════════════ ═══════ ════════════════════════════
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  (تتمة)اعات معلومات القط  20

 
  نشطة أ

 ريةعقا
  خدمات 

 حج وعمرة
  أنشطة

 استثمارية
 

 المجموع
 يدينار كويت يكويتدينار  دينار كويتي دينار كويتي 

       2020مبر ديس 31
 26,410,807 3,505,504 1,692,215 21,213,088 ات القطاع موجودات

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 6,842,102 1,014,643 57,197 5,770,262 القطاعات مطلوبات

  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
      

      2019ديسمبر  31
 33,350,164 4,532,248 3,143,503 25,674,413 وجودات القطاعات م
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 7,806,390 1,136,059 48,470 6,621,861 مطلوبات القطاعات
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  
  شطة التمويل تجة من أنت النات في المطلوبااالتغير  21

  
 يناير  1
 2020  

  التدفقات
   رى خأ  لنقدية ا

 ديسمبر 31
 2020    

  دينار كويتي   دينار كويتي   يتي دينار كو  دينار كويتي   
          

 2,707,405 133,752 (639,965) 3,213,618  حة  التورق والمرابدائنو 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  

  يةلالما االدوات ة مخاطرإدارف وسياسات أهدا  22
  

ً ة حديد والقياس والمراقبة المستمربطريقة الت ة هذه المخاطرإدارأنشطة المجموعة ولكن يتم  يمخاطر فتكمن ال  لحدود وفقا
 اح رباألكبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق ذات أهمية لمخاطر ة ا إدارإن هذه الطريقة في  خاطر والضوابط األخرى.الم

تتعرض  ة.داخل المجموع يتعلق بالمسئوليات المنوطة به ااطر فيمالتعرض للمخ ويتحمل كل فرد بالمجموعة مسئولية
ة جنبيلعمالت األاومخاطر الفائدة  أسعارمخاطر إلى  التي تنقسم سوقسيولة ومخاطر الالالمجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر 

تضمن مخاطر  قلة ال تتمخاطر المسللمخاطر التشغيل. إن عملية مراقبة ا تعرض المجموعة. كما تسهماأل أسعارمخاطر و
عملية التخطيط االستراتيجي  المخاطر من خالله . يتم مراقبة هذعمالوالتكنولوجيا وقطاع األل التغيرات في البيئة مث عمالاأل

 موعة.الخاصة بالمج
  
 اإلمكان ل الحد قدرالمن خ الفعبشكل  األجلقصيرة ومتوسطة فقات النقدية بالمجموعة على تأمين التد ة المخاطرإدارركز ت

المخاطر. سب درجة ومقدار ح مجموعة المالي وتحليل أشكال التعرض للمخاطرالمحتملة على أداء المن التأثيرات العكسية 
  بصورة مستدامة.  اتإيرادلحصول على ل األجلتدار االستثمارات المالية طويلة 

  
  راض المضاربة.  ألدوات المالية المشتقة، ألغك افي ذل، بما فيها ةتقوم بالمتاجرأو  األدوات المالية نبشأ المجموعة تفقال ت
    

  مجموعة. تي تتعرض لها الالفيما يلي المخاطر المالية األكثر جوهرية 
   

  مخاطر السوق  22.1
ة جنبيصرف العمالت األ أسعارثل السوق م ألصل نتيجة للتغيرات في متغيراتتقلب قيمة ا مخاطري إن مخاطر السوق ه

وامل  ع أو الجهة المصدرة لهأو  باالستثمار الفردي عن عوامل تتعلق سواء نتجت هذه التغيرات سهماأل أسعارالفائدة و راأسعو
  ميع االستثمارات المتاجر بها في السوق.تؤثر على ج

  
 جودات وفقاً وى فئات متعددة للموجودات وتنويع المعل لموجوداتلسبقاً محددة مال اتتوزيعال أساس سوق على طر الخاتدار م

 للتغيرات طويلة  ةردامستمر لظروف السوق واتجاهاته، وتقدير اإلوالتقييم ال عمالاأل قطاعاتتركز الجغرافي و وزيعللت
  في القيمة العادلة.  األجلوقصيرة 
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  (تتمة)  المالية االدوات ة مخاطرإدارسات اف وسياأهد  22
  

 (تتمة) وقالس مخاطر 22.1
  

  الربح معدالتمخاطر أ) 
في معدالت ت نتيجة للتغيرا مالية ألداة المستقبلية ديةدلة للتدفقات النقتقلب القيمة العاهي مخاطر  ت الربحمعدالمخاطر  نإ

  .بالسوق الربح
  

   سهماأل أسعار ب) مخاطر
ة مقبل المجموعة والمصنفة كمدرجة بالقيستثمارات المحتفظ بها من من اال سهماأل أسعاروعة لمخاطر ض المجمنشأ تعري

ة  وعغير المدرجة لدى المجم أسهمالستثمارات في . تتعرض ا)11 إيضاح( األخرى ات الشاملةيرادإلن خالل االعادلة م
. وتدير المجموعة مخاطر أسهمرات في ستقبلية لالستثماالقيم الم بشأن يقنتعدم العوامل السوق الناتجة عن  أسعارلمخاطر 

قديم على حد سواء. يتم ت إجماليفردي و أساسية على وق الملكد ألدوات حقوع الحدمن خالل التنويع ووض سهماأل رأسعا
راجعة كافة ا للمجموعة بمة العليدارتقوم اإل ة بصورة منتظمة. العليا للمجموع ةردااإلإلى  سهمالتقارير حول محفظة األ

  واعتمادها. سهماألية المتعلقة باالستثمارات في ساسرات األالقرا
  

 وفقاً للقيمة العادلة بمبلغ لمسعرةغير ا أسهملمخاطر االستثمارات في  كان التعرضلمجمعة، ت المالية ااالبيانفي تاريخ 
 إيضاح في تثماراتالسحساسية لهذه اتحليل ال إدراجيتم . )يدينار كويت 1,108,172 :2019دينار كويتي ( 1,123,915

24.1 .  
  

  ة جنبيالت األمخاطر العم) ج
ة. تدار مخاطر جنبيالعمالت األ صرف أسعارية نتيجة التغيرات في قيمة أداة مالطر تقلب ة هي مخانبيجت األإن مخاطر العمال

عة والحركات دى المجمولمراكز القائمة لالمستمر ل التقييمة ودار لحدود الموضوعة من قبل اإلا أساسة على نبيجالعمالت األ
  .العمالت األجنبية صرف  أسعارفي  الحالية والمتوقعة

  
 ة. دييسمبر نتيجة موجوداتها و (مطلوباتها) النقد 31ة في جنبيألرض المجموعة لمخاطر العمالت التالي تعا رض الجدولعي
  

  
2020  
  كويتي دينار

2019  
 دينار كويتي

    

 (782,718) (594,377) لایر سعودي
 1,089,201 380,366  ه مصري جني

  ────────── ────────── 
  (214,011) 306,483 
  ══════════ ══════════ 
  

ريال السعودي الكويتي مقابل الصرف الدينار  أسعارقولة في المحتملة بصورة مع يتناول التحليل احتساب تأثير الحركة
مع (نتيجة للقيمة العادلة  لمجالخسائر ا أو  رباحاأل ابتة، على بيانث ألخرىلجنيه المصري، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات اوا

   ة).جنبيات الحساسية للعمالت األذنقدية الوالمطلوبات للموجودات 

  
  ر فيالتغي

  +)/- سعر الصرف (
  

  )- +/( صافي التأثير على الربح

    2020  
  ينار كويتي د

2019    
 دينار كويتي

      العملة 

 91,513 83,539 %5 لایر سعودي 
 54,460 19,018 %5  صريجنيه م

  
  مخاطر االئتمان 22.2

تكبد إلى  ه مما يؤديفاء بالتزامأداة مالية على الو بموجب حد األطراف المقابلةأ م قدرةعد هي مخاطر نمخاطر االئتماإن 
ستمرة. وتسعى بصورة مئتمان االسة االئتمان التي تتبعها المجموعة والتعرض لمخاطر يتم مراقبة سيا مالية. ةرعة لخساالمجمو

  أعمال قطاعات أو  وعات العمالء في مواقعمجمأو  ألفرادبافيما يتعلق جنب تركزات المخاطر غير المالئمة تى إل  المجموعة
  ك مناسباً. ن عندما يكون ذلالمجموعة على ضمال تنويع أنشطتها. كما تحصل عينة من خالم
  

  ةمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالق والوك والودائع االستثمارية دى البنل رصدةاألتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان على 
 . المدينة األخرى رصدةواأل ينريلتجاا والمدينين
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  (تتمة)  المالية االدوات رة مخاطإدارسياسات أهداف و  22
  

  (تتمة) مانمخاطر االئت 22.2
  

  لمخاطر االئتماند األقصى من التعرض الح
، مجمعةال لماليةا البياناتيخ ية للموجودات المالية المسجلة في تار رالدفت ةئتمان على القيموعة لمخاطر االمجمض اليقتصر تعر

 أدناه:  زوضح بإيجاكما هو م
 

  
2020  
  كويتي دينار

2019  
 دينار كويتي

    

 1,564,472 1,150,925 ن وموجودات أخرىمدينو
 13,332 - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 2,511,875 1,754,965 استثمارية دائع و
 1,130,269 429,598  لدى البنوك  صدةأر

  
────────── ────────── 

  3,335,488 5,219,948 
  ══════════ ══════════ 

  
دينار كويتي  1,550,000 بمبلغديسمبر  31كما في طرف مقابل واحد  إزاءطر االئتمان لمخالحد األقصى من التعرض ا قُدر

  .نار كويتي)دي 1,700,000: 2019(
  
 ان: ئتملمخاطر اال علومات حول التركزات الجوهرية األخرىما يلي مفي
 
  المجموع  دولي  محلي   
 يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي  

      2020ديسمبر  31في 
 1,150,925 373,119 777,806  ى رمدينون وموجودات أخ

 1,754,965 204,965 1,550,000  ثمارية ودائع است
 429,598 33,470 396,128  لدى البنوك  صدةأر

  
────────── ────────── ────────── 

  

2,723,934 611,554 3,335,488 
  

══════════ ══════════ ══════════ 
     2019ديسمبر  31في 

 1,564,472 599,406 965,066   مدينون وموجودات أخرى
 13,332     - 13,332  مستحق من أطراف ذات عالقة   مبلغ

 2,511,875 461,875 2,050,000   ودائع استثمارية
 1,130,269 211,432 918,837  ك لدى البنو ةأرصد

  
────────── ────────── ────────── 

  

3,947,235 1,272,713 5,219,948 
  

══════════ ══════════ ══════════ 
 
  ائع االستثمارية  لدى البنوك والود رصدةألا

سات مثل مؤسلمقابلة تطراف األن األ حدودة نظراً لدى البنوك والمؤسسات المالية م رصدةمن األ ناتجةال خاطر االئتمانمتعتبر 
  ضافة باإل. لدوليةا العالميةماني االئتالتصنيف  وكاالت من قبل تم تحديدهابة يائتمانية مناس تصنيفاتذات حسنة السمعة مالية 
بشأن  2008لسنة  30ك الكويت المركزي وفقا للقانون رقم فول بضمان بنمكفي بنوك محلية فإن أصل مبالغ الودائع ذلك، إلى 

  .2008نوفمبر  3لدى البنوك المحلية في دولة الكويت والذي بدأ تنفيذه في ودائع ال
  

  ستحقة من أطراف ذات عالقة مبالغ م
مخاطر ب ترتبطقة طراف ذات عالأن األإلى  جموعةالم تشير تقديراتعالقة،  غ المستحقة من أطراف ذاتلتعلق بالمباما يفي

 وبالتالي، ال . النقدية التعاقدية في المستقبل القريبتدفقات للوفاء بالتزامات ال القوي السيولة  وضعإلى  داً ائتمان منخفضة استنا
  ة.  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالق من ر ائتمان جوهريةتتوقع المجموعة تكبد أي خسائ

  

  مدينة أخرى ةأرصدو تجاريون ونمدين 
م بتقيية دار، تقوم اإلالمستحقة تأجيرات اليرادإللمقابلة. وبالنسبة طراف اانية لألدارة االئتممراقبة الج فيسياسة المجموعة  تمثلت

  . تأجيرالبات خول في ترتيبقا لمعايير المجموعة قبل الدالمستأجرين ط
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  ) (تتمة المالية االدوات ة مخاطرإدارأهداف وسياسات   22
  

  (تتمة) االئتمان مخاطر 22.2
  

  )(تتمة ناالئتما لمخاطرتعرض الحد األقصى من ال
  

  (تتمة) وأرصدة مدينة أخرى تجاريون مدينون
رة السابقة للمجموعة لقياس  وظة في ضوء الخبلحمعدالت التعثر المإلى  تناداخصصات اسوفة مصفتستعين المجموعة بم

  رصدة ألاية من ادد كبير للغاد والتي تتضمن علعمالء من األفرمن ا ية المدينة التجار رصدةة لألالمتوقعخسائر االئتمان 
أخر في  في حالة التاالعتراف المبدئي  مالي منذصل الألفي مخاطر االئتمان ل جوهريالصغيرة. وتفترض المجموعة االزدياد ال

يانات المالية كما في تاريخ البك. خالف ذل وضحمؤيدة تمقبولة و ما لم يتوفر للمجموعة معلومات يوماً  90تزيد عن  ةرلفت سداد
رة غ متأخأي مبالمخاطر تعثر منخفضة وال يتضمن يرتبط بلمخاطر األطراف المقابلة  وعةض المجمتعر أغلبمجمعة، فإن ال

  السداد.  
  

  لةمخاطر السيو 22.3
تم بات المالية والتي يبطة بالمطلوااللتزامات المرتموعة لصعوبة في الوفاء بمواجهة المجمخاطر هي ة يولمخاطر السإن 

   أصل مالي آخر.تسليم  أو  لنقديالسداد ال تسويتها من خال
  

تيبات الالزمة ذ الترة باتخااردلحد من هذه المخاطر، قامت اإل . للشركة األمل  لعليااة دارة مخاطر السيولة من قبل اإلإداريتم 
  ستمرة للسيولة. سيولة والمراقبة المبار عامل ال ت أخذاً في االعتة الموجوداإدارلتنويع مصادر تمويل و

  

 ر المخصومة.  التعاقدية غي اتمدفوعالإلى  مجموعة استناداً ال لدىالية بات الماالستحقاق للمطلوقائمة  ل التالييلخص الجدو
  

  
  حتى 
  واحدشهر 

1  - 3    
    أشهر

3  - 12  
  شهرا

  أكثر من 
 موعالمج  سنة 

  دينار كويتي  ر كويتيدينا  كويتيدينار   ار كويتيدين  دينار كويتي  
بر ديسم 31كما في 
2020            

ات ن ومطلوبدائنو
 1,988,308 - 1,758,315 229,993 -  أخرى   

إلى   مبالغ مستحقة
 256,850 - 255,165 1,000 685    ف ذات عالقةأطرا

تسهيالت تورق 
 3,092,287 2,320,092 492,166 188,749 91,280  مرابحة و

 344,400 - - 344,400 -  رتأجيمطلوبات 
  

──────────  ───────── ───────── ────────── ────────── 
غير المطلوبات  إجمالي

 91,965  المخصومة
764,142 2,505,646 

2,320,092 5,681,845 
  

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
       

ديسمبر  31كما في 
2019       

وبات دائنون ومطل
 2,073,077     - 1,972,868 100,209     -  خرى أ
إلى   حقةمستبالغ م

 270,430     - 251,536 9,949 8,945  أطراف ذات عالقة  
تسهيالت تورق 

 3,731,452 2,996,081 551,528 122,562 61,281  ومرابحة 
 356,956 12,556 344,400     -     -  ت تأجيروبامطل

  ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
ر ت غيالمطلوبا اليإجم

 6,431,915 3,008,637 3,120,332 232,720 70,226  مخصومةال
  

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
  

  .ملة قبل انتهاء االلتزاماتاللتزامات المحتاأو  ال تتوقع المجموعة سحب كافة المطلوبات
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  ة رأس المالرإدا  23
  
  . لمساهمينصل عليها ايححقيق أقصى قيمة تال هو رأس الم ةإداريسي من  الرئن هدف المجموعة إ
  

قيات ومتطلبات االتفا يرات في الظروف االقتصاديةء التغإجراء تعديالت عليه في ضووتقوم ب مالال أسير المجموعة هيكل رتد
إلى  باحرعات األمدفوعات توزيعلى عة إجراء تعديل يجوز للمجمو له،تعديأو  لمحافظة على هيكل رأس المال. لةالمالي

  يدة. جد  أسهمإصدار  أو  ينالمساهمإلى  إعادة رأس المالأو  المساهمين
  

 زائدا  رأس المال إجماليعلى صافي الدين سمة قاحتسابه ب ويتم االقتراضمعدل  أساسوعة رأس المال على مجمال تراقب
ً دائني التورق ودائني المر إدراجبعة تقوم المجمو صافي الدين. ضمن االستثمارية لدى البنوك والودائع  رصدةاألابحة ناقصا

 ساهمي الشركة األم. بم اصةيمثل رأس المال حقوق الملكية الخ الدين. صافي
  

  
2020    

 دينار كويتي
2019  
 كويتيدينار 

     

 3,213,618 2,707,405 دائنو تورق ومرابحة 
 (1,130,269) (429,598) ة لدى البنوك رصدقصاً: نقد وأنا

 (2,511,875) (1,754,965) استثمارية: ودائع ناقًصا
 ────────── ────────── 

 (428,526) 522,842  (الموجودات) الدينصافي 
 23,333,361 17,325,375 ملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  الحقوق 

 
────────── ────────── 

 22,904,835 17,848,217 افي الدين رأس المال وص
 

══════════ ══════════ 
 (%1.87) %2.93 معدل اإلقراض

 
══════════ ══════════ 

  
يسمبر د 31نتهيتين في المة رأس المال خالل السنتين دارجراءات إلاإل أو السياساتأو  افأي تغيرات في األهد م إجراءلم يت

  .2019و 2020
  

  دلةعاقياس القيمة ال  24
  

  العادلة  الهرمي للقيمة  الجدول
من الجــدول المالية المجمعــة ضــ  لبياناتاالفصاح عنها في اأو  لوبات التي يتم قياس قيمتها العادلةلمطوا اتتصنف كافة الموجود

  لعادلة ككل:ة امدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمأقل مستوى من الإلى  ة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً قيمالهرمي لل
  ماثلةالمطلوبات المأو  سواق النشطة للموجوداتاألفي ) المعلنة (غير المعدلة سعاراأل -  1المستوى  
  ا بشكل حوظً لذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملوا مستوى من المدخالتقييم يكون بها أقل ساليب تأ -  2المستوى

  غير مباشر.و أ مباشر
  يمة العادلة ملحوًظا.القاس قيلمدخالت والذي يمثل أهمية لأقل مستوى من ا ال يكون بهاأساليب تقييم  -  3المستوى  
  

  االلتزام.أو  صلالمرتبطة باأل مراعاة العواملو حكاماأليتطلب إصدار  معينة دخالتمإن تقييم أهمية 
  

  األدوات المالية  24.1
 

 مبرديس 31ات الشاملة األخرى في يراد دلة من خالل اإل قيمة العا الادلة لالستثمارات غير المسعرة المدرجة ب صنيف القيمة الع يتم ت 
  العادلة. مة  لقيول الهرمي ل من الجد  3المستوى    ضمن   ) تيدينار كوي   1,108,172 : 2019دينار كويتي (   1,123,915  بمبلغ   2020

 
 . 2019  أو   2020لقيمة العادلة خالل  دول الهرمي ل لج ا مستويات  من   ين أي أي تحويالت ب  يتم إجراء لم  
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  (تتمة) لقيمة العادلةقياس ا  24
 

 (تتمة)  ةليلماا األدوات 24.1
 

  التقييم ليبأسا
تظم. تســتعين بشــكل منــ ه االستثمارات مسعرة في سوق نشط. وال تتم المعامالت في هذشركات غير  أسهمثمر المجموعة في تست

السعر للقطاعــات ذات الصــلة.  الطريقة مضاعفاتخدم هذه تست السوق بالنسبة لهذه المراكز.  إلى عة بأسلوب تقييم يستندالمجمو
تقــوم  فيهــا إلجــراء القيــاس وفقــاً للقيمــة العادلــة. ي الصلة المقابل للشركة المستثمرصم على القياس ذمضاعفات الخ بيقتط تموي

   .3ستثماراتها ضمن المستوى القيمة العادلة ال بتصنيف المجموعة
  

ا ت لقيمــة العادلــةا عادلتترية لدفة ايمأن القإلى  ةداراإل ديراتير تقشتالية األخرى، وبات المبالنسبة لكافة الموجودات والمطل قريبــً
  .بصورة معقولة

  
  3ضمن المستوى  العادلةمطابقة القيمة 

يــة والتي تحــدث بــين بدايــة ونها 3المستوى  نود المصنفة ضمنمطابقة كافة الحركات في القيمة العادلة للبتالي ضح الجدول اليو
  :جمعةالم نات الماليةرة البيافت
  

  
 2020ديسمبر  31

الية م توداوجم
مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل 
ات الشاملة اديراإل

 األخرى
  ينار كويتي د 
  

 1,108,172   2020يناير  1كما في 
 15,743 ى األخرت الشاملة ايرادإعادة القياس المسجلة ضمن اإل

 - مبيعات (بالصافي) / مشتريات
 ────────── 

 1,123,915 2020يسمبر د 31كما في 
 ══════════ 

  

 2019ديسمبر  31 

موجودات مالية 
بالقيمة مدرجة 

الل العادلة من خ
لشاملة ات ايراداإل

 األخرى
  يتي ينار كود 
  

 1,155,685 2019يناير  1كما في 
 42,706 ات الشاملة األخرى يرادضمن اإلالقياس المسجلة إعادة 

 (90,219) يعات (بالصافي)مب / مشتريات
 ────────── 
 1,108,172 2019ديسمبر  31 في ماك

 ══════════ 
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  (تتمة) قياس القيمة العادلة  24
 

 (تتمة)  ةاألدوات المالي 24.1
 المالية:  ة المستخدمة في تقييم الموجودات لحوظ الجوهرية غير الم   المدخالت   اصيل ف ت 

ي من الجدول الهرم  3من المستوى ة ض صنف لم لقيمة العادلة ا ا قياس دمة في ة المستخ لحوظ الم هرية غير الت الجو فيما يلي المدخ 
  ل الحساسية الكمي: تحلي جانب إلى    لقيمة العادلة ل 

  

 أسلوب التقييم  
  ةجوهريال تالمدخال
  دلة يمة العاللقحساسية المدخالت   لقطاعمتوسط ا  ةلحوظغير الم

القيمة العادلة من خالل 
        شاملة األخرى ل ات ا يراد اإل 

 قسوطريقة ال  غير مسعرة   أسهم 
 ابلالسعر مقف ضاعم

   0.99  ة للقطاعالقيمة الدفتري

السعر مضاعف في  %10) بنسبة نقصل(ا / زيادةإن ال
) نقص( / زيادةإلى  يؤديس ة الدفترية للقطاعمابل القيمق

:  2019( ر كويتيدينا )30,781(القيمة العادلة بمبلغ 
  )ر كويتيدينا )160,681(

         

   
 خصم لضعفالمعدل 

  التسويق
  

30% 

خصم المعدل ي ف %10سبة ) بننقص(ال / زيادةلن اإ
القيمة  زيادة/  )نقص(إلى  يؤديس التسويق لضعف

  56,238: 2019( كويتيدينار  87,946 غالعادلة بمبل
   )ر كويتيدينا

  
ر عند تباالعا  يأخذونها في ن في السوق سي شارك أن الم إلى  موعة المج هت نتا لغ التي سويق يمثل المبا لت ضعف ا ل خصم إن معدل ال * 

  ارات. عير االستثم تس 
  

  ألدوات غير الماليةا   24.2
  

 عة: غير المالية لدى المجمو   موجودات لل العادلة  قيمة  قياس ال لي الجدول الهرمي ل يوضح الجدول التا 
 
   عادلة باستخدامقياس القيمة ال 

 

 لنة فيالمع سعاراأل
األسواق النشطة 

  )1(المستوى 
  يدينار كويت

 ريةوهالجالمدخالت 
  ملحوظة ال

  )2(المستوى 
  ويتيدينار ك

  مدخالت الجوهرية ال
  غير الملحوظة

  )3وى (المست
  دينار كويتي

 
  المجموع

  نار كويتيدي
2020     

 17,912,023     - 17,912,023     -  عقارات استثمارية 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

2019     
 19,935,584 1,829,198 18,106,386     -  تثمارية عقارات اس

  
══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

  
  تقييم أساليب ال 
  استثمارية  عقارات 

مؤهالت مهنية  ديهملين مستقل اراتيم عقتقي راءأجراها خبمات تقييإلى  ستناداالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية ا ديرقتم ت
تقييمها. وتتوافق نماذج التقييم  يتم تية الت االستثمارياالعقار ةقع وفئمو فيحديثة  خبرةبون متعيتصلة و وذات ترف بهامع

بين طريقة  لجمعلة من خالل ا دد القيمة العادوتتح لة""قياس القيمة العاد 13لي للتقارير المالية ادئ المعيار الدوالمطبقة مع مب
ادلة باستخدام طريقة الع ستخدام كل عقار. يتم تقدير القيمةطبيعة وا عتباراالفي ا ات وطريقة المقارنة بالسوق اخذيرادرسملة اإل
ل الرسملة  ها على معدميقستيتم التي ول المعتادة الناتجة من العقار، ات التشغيإيرادي بناءا على صافات يرادرسملة اإل

اثلة. وتتمثل وحدة المقارنة المطبقة ممالمالت معااللى إ ادً استنارنة بالسوق، يتم تقدير القيمة العادلة المقاريقة قا لطم). وف(الخص
ضمن  اتديراباستخدام طريقة رسملة اإل ار االستثمارييمة العادلة للعقالق إدراجيتم ل المجموعة في سعر المتر المربع. قب نم

  .3وى المست
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  (تتمة) دلةقياس القيمة العا  24
 

  (تتمة)  ألدوات غير المالية ا   24.2
  لملحوظة المستخدمة في تقييم الموجودات غير المالية:ر ا الجوهرية غي  ت خال د لم ا  صيل تفا

  المسجلة بالقيمة العادلة:   3من المستوى  ض موجودات غير المالية  لل   ي فتتاحي والختام تالي مطابقة المبلغ اال الجدول ال يوضح  
  

 
  يناير  1في 

   كويتي  دينار
  تعديل إعادة

  اسالقي
  برديسم 31في 

  دينار كويتي
    2020ر  سمبدي   31
 - (1,829,198) 1,829,198  قارات استثمارية ع 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
     2019بر  ديسم   31

 1,829,198 (1,507,457) 3,336,655  ية ر عقارات استثما 
  

══════════ ══════════ ══════════ 
  

ض) انخفا ارتفاع ( إلى  دي ؤ تس فقط السنوي  اإليجار  مو ن  معدل و درة لمق ا  تأجير ل ة ا وهرية في قيم الزيادة (النقص) الج معدالت إن 
إلى  فقط ) وسعر البيع في معدل الخصم (  الزيادة (النقص) الجوهرية معدالت  دي تؤ بينما س. في القيمة العادلة للعقارات جوهري 

  . قيمة العادلة في ال   جوهري   ارتفاع) انخفاض ( 
  

  التزامات ومطلوبات محتملة  25
  

  يةمالرأست التزاما
  ). ءشي ال :2019( في تاريخ البيانات المالية المجمعة اليةرأسم اتة التزاملدى المجموعليس 

  
  محتملة انونيةق الباتمط

عمال الطبيعي. وال ترى مع المستأجرين ضمن سياق األ قانونيةللنزاعات ال عرضتتالعقارات و طاععمل المجموعة في قت
  . ج والمركز الماليي على النتائوهرجسيكون لها تأثير  نيةانولقاإلجراءات اه ة أن مثل هذداراإل

  
  19- تفشي كوفيد تأثير  26

  
 حاالتديد مجموعة من تم تح الوقت،. في ذلك 2019 سنة نهاية من قرببالمرة ألول  19- فيدكو سفيرو شين تفع نعالتم اإل

 31الصينية. في  ة مقاطعة هوبياصمع يوه انووه في" السببمجهول عليها أعراض "التهاب رئوي تظهر لتي ا عدوىال
ئ  لطوار ، أعلنت لجنة ا2020يناير  30في لجديد. وس اا الفيرهذأن بشة العالمية نبهت الصين منظمة الصح  ،2019ديسمبر 

لمية للصحة  مية عال "حالة طارئة ذات أهيشكرض الم أن تفشيبة مة الصحة العالمية لمنظللوائح الصحية الدولية التابع
أن  مية ة العالالصح ت منظمةأعلن ،2020مارس  11جميع أنحاء العالم. في  نتشر الفيروس فيذلك الحين، ا منذو، ة"العام
  .جائحة يعتبر 19- يدكوف تفشي

  
اء ميع أنحمات في جفرضت الحكوحيث  د العالمي.تأثير كبير على االقتصا 19- كوفيد فيروس ت إبطاء انتشارراءاكان إلج

 ات المفقودة وسالسل التوريد المعطلة. يرادالشركات مع اإلتتعامل و ،صارمةاءات حجر صحي رإجر وسفالم حظًرا على الالع
 تقلباتدوث حإلى  أيًضا 19- كوفيد ةجائح تريجيًا. أدتد تخفيفكان ال ،لألعمالامل اف الكيقاإلتخفيف  د فيت البالبدأ بينماو

  للقطاع الخاص.  لمساعدة الماليةابير لتقديم اتد  خاذاتت الحكومة عن علنذلك، أونتيجة ل ق المالأسواكبيرة في 
  

اتخاذ . في حين أن مجاالت لية المجمعةالبيانات الما دإعدا  عند 19- يدفوكتأثير  هااعتبار في مجموعةال أخذتنتيجة لذلك، 
   الت.جان األحكام داخل تلك الممزيد مالتطبيق إلى  أدى 19- دوفيكر ثيتأ فإن ير،تتغددة قد ال محم الاحكاأل

  
يرات جراء تغييلزم إ ، قدجائحةال ههذلوالمالية  ثيرات االقتصاديةلتأباالمحدودة ديثة ة الحخبروالالمتفاقمة  19- كوفيد بيعةطنظًرا ل

  ل.قبفي المست جموعةمموجودات ومطلوبات القياس  عندديرات على التق
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  مة)(تت 19- تفشي كوفيد رأثيت  26
 

  خرونآدينون ومتأجير ينو تجاريون ومد مدينون
ذه ة. كانت تتعلق هلمتوقعتمان ائعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االبمراجعة  جموعةمال وجب علىت

 التصنيف أن ث ، حين المتوقعةائتماال رفي تقدير خسائ مجموعةمستخدمة من قبل الالرات المستقبلية بتعديل التقدي يأساسبشكل 
روس مراجعة ليعكس الطرق المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيالإلى  ال يكون مناسبًا وقد يحتاجقة قد ابالمطبق في الفترات الس

رة  ة صادباتباع إرشادات محددأو  مدينين التجاريينط تمديد سداد اللى أنواع مختلفة من العمالء (أي من خالل شروع 19- دكوفي
ات مع توفر بيان جائحةال في تقييم تأثير مجموعةستستمر ال. )رىألخا المدفوعاتأو  اإليجار لق بتحصيتعلي ن الحكومة فيماع

 لمجمعةلبيانات المالية ااوقعة في فترات مان المتإجراء أي تعديل على خسائر االئتيجب ا كان تحديد ما إذ يداً وبالتاليأكثر تأك
  . الالحقة

  
  ليةالماغير موجودات ة القيمض انخفا

حالية في تحديد المحتمل للتقلبات االقتصادية الأثير في اعتبارها الت مجموعة، أخذت الةجمعالم ةالبيانات الماليكما في تاريخ 
ومات غير الملحوظة باستخدام أفضل المعل تطوير المدخالت ويتم مجموعةدى اللموجودات غير المالية لالمسجلة ل المبالغ

 .المجمعة ماليةالبيانات اله الموجودات في تاريخ عير هذتسي يتخذها المشاركون في السوق عند فتراضات التل االة حولمتاحا
   المسجلة حساسة للتقلبات في السوق.ل المبالغ سواق متقلبة كما ال تزاومع ذلك، ال تزال األ

 
 عدم استقرار ع استمرار وم لبا،س رتتأثقد  تجوداهذه الموبها  تي تقعال اتواقع الجغرافية والقطاععض المبالمجموعة بأن  قرت
 غير  داتوجوملا هقيم هذ كسلة في ع صتراضات ذات الخدم االفتستكما سالسوق استمرار توقعات ة بقب المجموعسترا ،لوضعا

   .ثهاند حدوة عالمالي
  

  الستثماريةادلة للعقارات اقياس القيمة الع
تزايد   وبالتالي، سوق،لاائد عوواالستداللية المعامالت نخفاض في اإلى  19- فيدكو جائحة عن  ةتجالناالسوق  التقلبات في تأد
  .إليها المقيمونلتي توصل القيمة انتيجة عن السعر المحقق في معاملة فعلية  فاختال طراخم
  

رية ستمراوا المستأجرينت عملياي على جوهر يلهذه الفترة تأثير سلبكبيرة درجة بالمؤكدة  قد يكون للتوقعات االقتصادية غير
 ،االستثماري تقييم العقار عند اهذ نيقتعدم ال عامل مراعاة. يتم الخاصة بهم تأجيرال تزاماتالتهم على الوفاء بأعمالهم وقدر

 تأجيرنمو الت ومعدال اإلشغالومعدالت  غورالشوفترات  نالحالييمن المستأجرين  يجارت اإلتقدير مدفوعا عند وتحديداً 
عدم  عوامل  ديد القيمة العادلة. نتيجة لزيادةتح عندة جوهريدخالت م عهاميحيث تمثل ج صم،الخ ل ة في السوق ومعدمتوقعال
  .2021 سنةفي  جوهريل قد يتم تعديل االفتراضات بشك ،نيقتال
  

  ة حكوميةدمساع
في مواجهة  الخاصة شركاتالاعدة ابير لمست تديلكوادولة حكومة  تخذتا، 19- كوفيد جائحةولة للتخفيف من تأثير افي مح

أشهر  ةستإلى  في القطاع الخاص لمدة تصل لحكومية المقدمة للقوى العاملة الوطنية ة ادلمساعا بيرتداه الهذل . وتشمجائحةال
  .2020 بريلًرا من أاعتباي تسر

  
ا لمعيار فقً و الدعم المالي بة عنم المحاسيت .ويتيك دينار 15,780 قدره مبلغ إجماليمجموعة ، تلقت الالحالية ةخالل الفتر

ن  ضم رئالخساأو  حارباألفي  وتسجيله، المساعدة الحكومية" اتإفصاححكومية وال حالمنة "محاسب 20ي ة الدولالمحاسب
  .لةالص تف الموظفين ذايتكال اتفورمصموعة المج سجل فيهات التي  تمدار الفترالى ع متماثل أساس ى " علرىات أخإيراد"

  .2020يسمبر د 31ما في كمنحة الالمدينة المتعلقة بهذه  دةرصاألأو  ةالمؤجل اتيرادلإل قائم وجد رصيدال ي
  

  االستمرارية مبدأ تقييم 
ل المجموعة في الفترات المستقبلية وطلب على أعما فيروسلية تأثير تفشي ابشأن كيف جوهرية نيقتعدم  واملعزال هناك تال 

يخ  شهًرا من تار 12 غتبل ةترفة مع األخذ في االعتبار فالسيناريوهات المختللعدد من موذج ة بوضع ندارت اإلقام لذلك،العمالء. 
لمخاطر احة حول ات المتوجميع المعلوما االقتصادية الحالية ة في ضوء الظروفجمعالبيانات المالية الم هذهب يحلتصرا
الخاصة   يود واللوائحللقالمقدر تمل التأثير المح إلى جنموذال ن واردة ضمالالمستقبلية. تستند االفتراضات  عوامل عدم التيقنو
ر الفترة. ة على مدادارمن اإل المقترحة اجهةطرق الموجانب إلى  المستهلك،والمستويات المتوقعة من طلب  19- يدكوفس فيروب

  التصريح في تاريخ كما  المالية والمواردمجموعة دى الولكن بناًء على وضع السيولة ل ،قمفاالتفي  19- كوفيدتمر تأثير قد يس
ها  ات أن المجموعة لديها موارد كافية لمواصلة وجودها التشغيلي وأن وضع أعمالعالتوقر تُظه، جمعةمنات المالية الالبياهذه ب

يانات الب إعداد. نتيجة لذلك، تم 2019ديسمبر  31حد كبير ولم يتغير منذ ى إل ال غير متأثرستمرارية ال يزمبدأ اال أساسعلى 
   تمرارية.االس أمبد أساسعلى  المجمعة  ماليةال
  
  
  


